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Gazdasági és kertészeti hetilap.

Tenyészjuh-elaűás.

Előfizetési telhivás

FALUSI GAZDA
1868. második félévi folyamára.

Főméllóságu
herczeg Batthyáni
Fülöp ur enyingi
uradalmában,mint
minden évben,ugy
ez évben is eladatik s. p. gazdag
gyapjas pepiner
ko3 56 db., mestie kos 169 db., mestic anya 862 db.
E juhfajnak gyapja az 1862-ik évi londoni világkiállháson nagy éremmel, ugy
ezen juhok a pesti 1857-ki kiállitásoa két
elismerő okiratot, 1865-ben pedig kis érmet, az 1867-ki veszprémi kiállításon egy
1-ső arany-érmet és két dicsérő okirattal
dijaztattak.
178 (1—8)
A megvett juhok Sz.-Mihály napig itt
maradhatnak. — Enying, július 1. 1868.

Legfőbb törekvésünk, hogy lapunk a mai tudomány és haladás színvonalán a külföldi irodalommal kiállhassa a versenyt; legjelesebb gazdász tekintélyek és szakférfiak
közreműködése folytán reméljük, hogy e részbeni feladatunknak eleget tehetünk.
Figyelmünket a mezei gazdáazal s vele rokon ipar minden ágaira kiterjesztve, különösben pedig a gazriaszati növényisme é s növény tenyésztés — mint kedvencz
tanulmányunk — koréból, rendestn szolgálunk gyakorlati tanácsokkal, közölvén e
Farkas Imre m. k.
tekintetben külföldön, legkivált pedig Francziaország és Belgiumban gyűjtött tauradalmi tiszttartó.
pasztalatainkat.
A. növény-honositás, mint a gazdászati növénytenyésztés nélkülözhetlen segédforrása, rendszeresen képviselve lesz rovataink között, ismertetvén mindazon haszonnövényeket, melyek részint önmagunk, részint honi és külföldi ügybarátink tenyész-kisérlete
folytán, nagyban termelésre előnynyel kínálkoznak.
ki magyar, német, franczia nyelvet,
Az állattenyésztés és gyógyászat elméleti és gyakorlati re'szét Jeskó Gusztáv zongorázást tanit, tudakozható Láng
szaktársunk és ügybarátunk jeles tol'a fogja ezután is vezérelni.
A gyflmfilcsészet és szölószet körétől a legjelesebb belga és franczia tekinté- Adolf ev. lelkész urnái Irsán, Pestmegyében.
174 (2-3)
lyek utasításait és tanácsait közöljük.
A konyhakertészetból pedig Vésey ügybarátunk fog szolgálni olykor gyakorlati tanácsokkal. — Miután hazánkban még ekkoráig egy önálló méhészeti szakközlöny
nincsen, addig is mig e részben közös akarattal intézkedhetnénk, a méhtenyésztésnek
rendes rovatot nyitunk, s azt méhész társaink rendelkezése alá bocsátjuk azon édes reményben, hogy azt honi méhészetünk érdekében minél gyakrabban igénybe veendik.
Elvégre miután minden theoriának és praxisnak az a veleje, hogy az hasznot is
hajtson a konyhára, termelő közönségünk érdekeben közös üzleti tarczát nyitunk, a
azt előfizetőinknek minden dij nélkül rendelkezésükre hagyjuk ; a termelő ott legelőnyösebben elárusíthatja terményeit, a vevő pedig a legelső forrásból legjutányosabban beszerezheti szükségleteit.
Ezenkívül a pesti gabnacsarnok és börze ái folyamait minden számunk rendesen
hozza.
Mindezek mellett lapunk izövegét, hol szükséges leend, csinos metszetekkel is fölvilágositjuk, szóval mindent elkövetünk, hogy gazda-közönségünknek minél érdekesebb
és tanulságosabb közleményekkel szolgálhassunk, részünkről nem óhajtva egyebet, mint
hogy t. olvasóink pártfogását kiérdemelve, további szives hajlamukat magunknak ezentulra is biztosithassuk.

IVevelöné,

Ötödik kiadás

(magyar nyelven második).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-,terhesség-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről.
* férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66 -ik számú
155 (5 -12)
saját házában.

Előfizetési felhívás

HONVÉD

lleckenast Gusztáv,
kiadó tulajdonos.

Dr. Farkas Mihály,

első magyar katonai hetilapra.

Ezen hetilap ezentúl is — mind eddig — változatlan alakban és tartalommal
földbirtokos, a „Falusi Gazda'" szerkesztője. hetenkmt jelenend meg, és előfizetőink ezen hetilapon kivül minden hó 15-én még egy
Hl lv tartalmú politikai havi-közlönyt kapnak tőlem ingyen ily ezim alatt:

Előfizetési Teltételek:

..Az

uj

l l o n v é <I."

Politikai havi-közlöny.

A Falusi Gazda 1868-ki január óta minden héten jelenik meg.

E r r e külön előfizetni nem lehet, miután azt csak a „Honvéd" előfizetői kapják
ingyen, és a már ismert programmja következő:
„A honvédség anyagi kérdései és a honvédelem szervezésének kérdése megoldásFélévre (július—deczember)
3 ft. — k r .nak néznek elébe, ennélfogva egész erőnket oda kell öszpontositani, hogy a honvédségNegyedévre (július—szeptember)
. . . . . . . . .
1 „ 5 0 „ nek magas erkölcsi missiójából folyó működése a magyar nép minden osztályába elhasson.
A honvédség hivatása:
1PF* A» elftfizetés ntinélelöbb bekflldése kéretik. — Gyűjtőknek Hz eló1) A nemzeti hadsereg eszméjét, ugy a mint az elébbhátrább életbe kell hogy
fizetett példányra e g y ingyen példánynyal szolgaiunk.
lépjen, a magyar népben megérlelni, és miután a néphadsereg eszméjével a valódi demoIMF* Az előfizetési pénzek az alulirt k i a d ó h i v a t a l h o z bérmentesen inté- kráczia eszméje szoros kapcsolatban állanak, tehát:
2) A bonvédséK feladata azon erőt, mely az 1848-ki eszmék harezosainak
associntiójabnn rejlik, a valódi demokratikus eszmék terjesztésére és támogatására felhasználni.
(2-3)
(Pest, egyetem utcza 4. sz. a.)
3) A honvédség kötelessége végre a hadtudomány kifejlődését nemzeti irányban
előmozdítani, és azt a többi európai népek hadtudományának színvonalára emelni.
j
Ezen hármas hhatása a honvédségnek szükségessé teszi, hogy előfizetőinknek
1
politikai részt is adjunk.
Valamint a nemzeti hadsereg eszméjét, ugy a demokráczia eszméjét is a politikai pártok köréből ki kell emelnünk és a nemzet nagg rétzét pártkülönbség nélkül a demokráczia
zászlója körül csoportosítanunk.
jóféle s tisztaizlésü
A demokráczia alapja a közmívelödés. A közmívelődést kell kifejteni és állam
intózvényeiket oda módosítani, hogy ez minél gyorsabban történhessék; mert a magyar
nemzet fönnmaradása attól függ, vájjon a magyarnemzet a hazai kb'zértelmiséget (nemzetiség különbség nélkül) magában feltudja-e fogni vagy nem?
A magyarság számra nézve csekély, azért a súlyra nézve kell a nemzet erejét kifejteni, mert csak igy leber, a magyarságnak á l l a m a l k o t ó ereje.
Egy magyar hazafi tartozhatik bármely politikai párthoz, de ettől egészen függetPortorico-kávé
3 ft. 40 kr. lenül akarnia,
kell egyszersmind a magyar nemzeti hadsereg ésaz 1848-diki demokratikus
Arany-Java-kávé . . . . 3
80 „ eszmék győzelmét."
,
Bethlen Olivér.

Az előfizetési ár e szerint:

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala

kávé csak 2 ít. 80 kr.
5 l o ní

Laguayra-kávé
4
Plánt-Ceylon-kávé . . . . 4
C u b a - k á v é e g é s z finom . . . 4
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom . . 4

>>
20 „
40 „
50 „

továbbá:

Brasiliai-rhuni, egy pint 1 ft., legfinomabb
jamaikai-rhuni, Pecco- virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
___. Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
131 (7—(;)

>•* A t. ez. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczbidtól veszi kiindulási pontját!

Kiadó-tulajdonos II.>ckenas» Gusztáv.

Tehát bizva a „Honvéd" pártfogói hazafiságában, valamint a t. c&. honvédegyletek erélyes közreműködésében, részünkről meghozzuk hazafias czélunk előmozdítására
azon nagy anyagi áldozatot is, hogy a „Honvéd'-et nem alakítjuk át havi közlönyé,
hanem a honved mint katonai hetilap és a honvédség orgánuma érintetlenül
marad és semmi tekintetben nem változik ; ellenben a „Honvéd" előfizetői tőlem ingyen
minden hó 15-én egy fél ív tartalmú politikai havi közlönyt kapnak, melyre külön előfizetni nem lehet.

Előfizetési feltételek:

Július — s z e p t e m b e r
Július—deczember

.

. ......

.

1 ft. 5 0 kr.
3v — ^

Azon tiszt, honfitársak, kik a „Honvéd"-re előfizetőket gyűjtenek, következő
előnyökben részesittetnek, úgymint:
a) Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány jár.
b) Ki 25 előfizetőt gyűjt, azonfelül szabad választása szerint egyet a képjelzetek
közül (Szózat vagy Talpra magyar) fog kapni
c) Ki 50-et gyűjt, a tiszteletpéldán) on kivül mind a két képjelzetet kapandja.
d) A ki pedig legtöbbet gyűjt, annak ezen képet aranyozott üveg-keretben fogjuk megküldeni.
^ ^ ^
W

AB előfizetési pénzek bérmenteslevelekben az alulirt kiadó hivatalhoz
Pestre (egyetem-nteza 4. sz.), legfölebb július elejéig beküldendők.

Heckenast Gusztáv.

Tizenötödik évfolyam.

29-ik szám.

A „Honvéd' kiadó-hivatala.

• Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 19-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
9 ^ " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijsag és Politikai Újdonságokat illetdleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bernben: Oppilik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Báró Orczy Lőrincz.
(1718—1789.)

A mult századtól, melynek leple alól korta jő énvelem szembe, ha e pesti paraditakarjuk föl mai képünket, fölötte messze csom árnyékos utain merengek. A csendes,
vagyunk a politikai és társadalmi élet tekin- nyájas liget, mely mintha épen a fővárosi
tetében is, messzebb, mint rendes viszonyok zajból menekülne; e kellemes oáz, homok
közt nemzetek egy hatvan-hetven évi idő- sivatagok közt, hol nem messzi kellene
közzel jutni szoktak. De még nagyobbat mennünk, hogy egy bugaczi csárdát találhaladtunk irodalmi tekintetben; s midőn egy junk; e kert, hol több a természet, mint a
mult századi magyar költő emlékét ujitjuk mesterség; e pár rozzant hajlék, mintha
meg, oly emberről beszélünk, kinek munkáit mondaná: ,.Bizony nagy hivság van a sok
ma már senki sem olvassa, még csak nem is épitésben!"—szóval, az egész környezet oly
illő hozzá s költészetéhez!"*)
ismeri más, csupán az irodalomtörténet
Báró Orczy Lörincz 1718-ban született;
búvára vagy a régiség-kedvelő.
Pedig, kedves olvasó, ha
irodalmunk ujabb bajnokainak
müveit gyönyörűséggel forgatod , illő megemlékezned
azokról is, kik nemzeti nyelvünk és irodalmunk újjászületésének a mult század második
felében kezdeményezői s munkásai voltak. És báró Orczy
Lörincz ezek közé tartozik. S
csak azért is méltó megemlékezned e költőröl, kinek magyaros és tisztes arczvonásait
im elődbe állítottuk, mert bizonyosan te is élvezted már
az Orczy-kert hüs árnyait s
fris forrásvizét, és nem gondoltál reá, hogy e kert egy régi
jó magyar költő emlékezetével
jö kapcsolatba, nemcsak a névazonosság, hanem szorosabb viszonynál fogva is. Báró Orczy
József, ki maga is verselt, fia
volt Lörincznek, kiről szólunk
s kinek arczképét ma veszik
olvasóink. „Ily szellemi örökség után, — irja a költőnek egy
kitűnő életirója, — afiuszép
iránti érzékét mintegy az apáé
folytatásának, az általa létrehozott gyönyörű kertet, minő
a
kkor kevés volt az országban,
mintegy kettejök közös müvéB Á R Ó
O R C Z Y
L Ő R I N C Z .
ne
k tekinthetni; s a képzelet
ne
m nagy csigázásával mondhatjuk, hogy e atyja István volt, a jász-kúnok kapitánya,
nyájas parkban a költö Orczyak szelleme ki feltűnő hasonlatosságánál fogva II. Rálen
g körül, s az itt minden bokorból zengő kóczi Ferenczhez, egy izben a fejedelem
fülemile-dal az ő emlékezetök hiv fentartója. helyett elfogatott. Rangjához illő, kitűnő
„Kivált az öreg Lőrincz báró, egy kis nevelést nyert. Ifjúsága virágában volt, miko
pasz ember, kurta dolmánykában, gya*) Arany János „Koszorú"-ja 1863. 13-dik szám.

dőn Mária Terézia ősei trónjára ülve, egyszerre két ellenségtől támadtaték meg; s ö
is azon lelkesek közé lépett, kik afiatalkirályné védelmére önkéntesen táborba siettek. A hét éves háborúban magát egyaránt
kitüntette mint áldozatkész hazafi, midőn
1756. jászkún és hajdú ifjakból lovas ezredet állított ki s vezetett a harezba, és mint
jeles dandár-vezér, kivált Drezdánál. A háború végével tábornoki ranggal lépett ki a
hadseregből s 1764-től kezdve polgári pályán szolgálta hazáját, mint Abaujmegyének
előbb föispáni helytartója,
majd főispánja, egész 1784-ig.
A mai nemzedék meglepetve
hallhatja, hogy a Tisza-szabályozás nagy munkája már
akkor is napirendre került s
Orczy ebben mint királyi biztos sokat fáradozott.
Rendes lakása Tarna-Örsön
volt, Hevesmegyében, hol —
bár Pesten halt meg — tetemei
is nyugszanak a család sírboltjában- Barátai közt csak ez
volt neve: az Őrsi bölcs, mit nemes lelkülete s kedélye által
érdemelt ki.
Hadi és polgári szolgálataitól megmaradt egész idejét
hasznos életének, családj a gondjai, gyermekei nevelése, jobbágyaival jóltevö atyáskodás,
és a költészet között osztotta
meg. A legelsők közé tartozott
azon magas állású hazafiak sorában, kik szellemben és külsőben elvetve magoktól a külföldieskedés maszlagát, a nemzeti érzést írással, szóval, példával, sőt áldozattal is ébresztették és táplálták. Bár a franczia irodalomban nagy jártassággal birt s azt kedvelte is,
s irodalmunk újjászületése történetében, a klasszikái irodalom utánzói ellenében a franczia iskolához
számittatik, mindaz a mit irt, annyira magyar, hogy az idegen utánzásának teljességgel nem mondható.
Irogatni már korán kezdett: katona korában, mert maga mondja, hogy egynémely
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kításra, mint a külső formára, nyelvre és
darabja „ágyuzengés között készült," LegMagyar költők.
előadásra
nézve. Epén mint a mi nagy epirégibb müve, mely évszámmal jelent meg
1849.
kusunk,
Zrinyi
a költő. Mert a Nibelung1756-ot visel homlokán, s ez: A szegény paének,
eredeti
alakjában,
ó német (mittelSzegény, szegény magyar költők
raszt néphez intézett beszéd, mely a főrangú
Hol
vagytok,
hol
van
dalotok?
hochdeutsch) nyelvezet szerint, sokhelyt
költő népies irányát, czimével és tartalmáMint az elzüllött csalogány
egyhangú, bár mindig erőteljes és olykori
val egyiránt mutatja.
Tavasz szép napjai után,
hosszadalmasság mellett a cselekvény és jelOrczy versei sokáig csak kéziratban foUgy elnémultatok.
lemzés nagy vonásai által kitüuö. Ha a XIII.
rogtak a hazafiak kezén; de Barkóczy egri
Széttört a lant, eltört a kard,
századi gyűjtő (vagy alakitó) kéziratainál
püspök, később esztergomi érsek unszolására
Sebekben vérzik a kebel;
régibb kéziratok is maradtak volna fenn,
azokat sajtó alá kezdette késziteni. Barkóczy
És messzi föld vidékéről,
(de egy sem maradt,) lehet hogy nyelv és
meghalván, a dolog ismét abban maradt,
Es közel börtön mélyéről
külalak tekintetében is szebbet bírhatnánk
mig nyelvtudományunk reformátora, a tudós
A hang nem hallik el.
a nagyszerű műben.
költő Révai Miklós megnyerte a szerző enEjts könnyet oh nép, hogyha tudsz,
Az eredeti alakban megalkotott költegedelmét azoknak, bár névtelenül, közreHa adhat még a fájdalom,
ményt,
későbbi betoldásoktól s összezavart
bocsátására. 1787-ben jelentek meg, ily czirn
S mig lelked a multakba hal,
és
kevert
sokféle olvasásoktól (variánsoktól)
alatt: Költeménye* holmi egy nagyságos elZendüljön meg a régi dal,
megtisztítva,
Lachmann adta ki, ó német
métől , melyet két év múlva követett a Két
Mint viszhang ajkadon.
nyelven.
A
mostani
német nyelvre számos
nagyságos elmének költeményes szüleményei,
Ki meghalt, jobban nyughatik,
fordítás
(inkább
csak
áttétel) eszközöltetett,
melyben az egyik „nagyságos elme" ismét
A rab egy perezre felvidul
melyek
közül
a
Simrocké
van legjobbnak s
Orczy Lörincz, a másik pedig Barcsai volt.
S a bujdosó megérti níajd:
legszebbnek elismerve. A mi fordítónk, egyéb
Bár honja rabláncz közt sóhajt,
Orczy költeményei közül legtovább maDe nem felejt s fajul.
áttételeket is szem előtt tartva ugyan, főleg
radt élénk emlékezetben a bugaczi csárdáGyulai Pál.
a Lachmann-féle eredeti és a Simrock-féle
nak tiszteletére irott hires verse, mely
áttétel után fordította le, több évi munka
régibb népies költeményeinknek egyik legA Nibelung-ének.
val, a közel 10 ezer sorra menő nagy költejobbika. Olvasóink engedelmével ide igtatunk belőle egynéhány vers-szakot, a maga
Olvasóink azt hiszszük szivesen veendik, ményt, az eredeti versmértébben és formárégi ódon formájában (melyből Kazinczy ha röviden megismertetjük ökete nagyszerű ban, az úgynevezett Nibelung-versben, mely
Ferencz némileg ujabb formába öntötte át, költői müvei, mely az ó-német középkori irodalmunkban már azelőtt is meg volt honorimetlen jámbusokban):
irodalomnak legfőbb büszkesége, sőt az ösz- sítva s hosszabb elbeszélésre különösen alkalszes világirodalomban is a népies eposznak mas, lm igy hangzik:
Csikósok oltárja, juhász kápolnája,
Betyárok barlangja, ringyóknak tanyája,
legkitűnőbb példánya, s melyet Szász Károly „Világhires csodákat beszélnek ős-regék:
Bolhák, egereknek, békák palotája,
daliákat, harezok történetét;
fordításában immár irodalmunk is magáé- Dics-teljes
Dongó légy, darázsok, szúnyogok bárkája!
Zaját vig ünnepeknek, siralmas bánatot,
nak nevezhet. A nélkül, hogy magáról a for- Boszút, mely földet renget; — most ily csodákat halljatok."
Ki tett téged ide világnak csúfjára?
ditásról ítéletet mondhatnánk, mitől azon
Ki állíttatott fel sok gazdák kárára?
Ez épen a költemény első, bevezető szaka.
Nem vagy te vendégház korcsma formájára,
viszony tartóztat vissza, melyben a forditó S most, fölebbi rövid bevezetésünk után, a
Sem jövő, sem menő utasok hasznára.
lapunkhoz áll, magát a tényt irodalmunkra hö9költemény tartalmának lehetőleg összeNégy rongyos fal, kémény, egy csikorgó ajtó,
örvendetes eseménynek mondhatjuk. Az szoritott előadására térünk át, hogy olvaBogárhátú fedél, nyitva mint akasztó,
Egy földlyuk melletted, ott van a csábító:
epikai irodalom egyik legnagyobb müve a sóinknak az egészről, tárgyról és alakításról,
Előtted leásea áll egy vastag bitó.
Nibelung-ének; s belső jelességein kivül tőlünk telhetöleg világos fogalmat nyújtNem a kormos bogrács
minket különösen azért érdekel, mert két sunk.
főrésze
közül a második, hún Ö3eink ösmonHoz neked vendéget,
A költemény főszemélye Krimhild, burdájával
van összegzővé, Etelét, Budát, Detrét gondi király-leány, kinek szerelme, férjhez
De mikor fergeteg támad á fellegben,
találja hősei között, s hún ország akkori menetele Szigfrid niederlandi királyfihoz,
Zúz vagy havas eső áztat köpönyegben.
Villámlás, csattanás, rottent nyárközépben,
fővárosában, Etellakán játszik. A külföldi özvegyen maradása s orvul megölt férjeérti
Te hozzád sietünk, szállást kérünk szépen.
irodalmak, melyek kölcsönösen egymástól rettenetes boszuállása képezi a focselek-%
Akkor nem cserélnénk az Aranyos Sasért*),
birják a müéposz-irodalom remekeit, Tassot, vényt. S ez egész cselekvény mindjárt kezNem perlünk gazdával a jobb numerusért,
Noha nem szaladnak eltévedt kulcsokért,
Miltont, Dantet, Aristot, Camoenst, Lord detben jelezve van, a hősnő ez egyszerű
Megnyugoszunk benned, nem adnánk egy várért.
Byront . . . tudtunkra a Nibelung-éneket, bemutatásánál:
Oh csárda! becsesebb nálam te szegleted!
kötött nyelvű fordításban nem birják még,
Befogadsz, negyven is sokszor a vendéged,
„Burgondban régidóben egy szép leányka nőit,
s igy ebben aligha meg nem előzzük őket.
Jobb szállásom vagyon nékem temelletted,
A kinél bájolóbbat még nem nevelt a föld.
Szükségben nyugovást király is lel benned.
A Nibelung ének nem egy költő müve.
A szépek szépe Krimhild nevén neveztetek,
Kiért sok hősnek kellé letenni életét."
Maradj tehát békés, puszta közepében,
Egyes részei, a népmonda- és szájhagyoKecskeméti kenyér süljön kemenczédben,
mányból kikelve, egyes dalnokok ajkán már
Krimhildet, édes anyján az özvegy Ute
Körösi bor bőven keljen a pinezédben,
Sok utas nyugodjon faladnak tövében.
a VI. —VII. században kezdettek költői királynén kivül, három fivére tartja, ápolja:
Ez egészséges gondolatok, e zamatos elő- alakot venni fel. Első főrésze, a Szigfrid- Gunther (a valódi király) s Gernot és Gizeadás jellemzik átalában Orczy költészetét. monda egyes részeiből keletkezett, melynek ler királyfiak. Mellettök a burgondi udvar s
„Mint a romlatlan magyarság fajképe" — eredeti hazája a rajnamenti vidék, s jelesen hőskor legfontosabb személye a trónjéi
igy ir róla életirója a Koszorúban — „s mint a mai Francziaország Burgond-tartománya Hágen, a királyi családhoz rokon, egy zord,
oly bölcs, ki az erényben s önmérsékletben lehetett. E mondakör a hős Szigfrid halálá- sötét, bősz alak, ki roppant vitézsége és
helyezi a bölcseséget, eszméire nézve con- val befejeztetvén, a neje által miatta állott erélye által megnyeri az epikai rokonszenservativ; de ez egyszersmind forrása satirai rettenetes boszu egy egészen külön monda- vet, bár gonoszsága s bűnei rettenetet kölerejének, melylyel a mivelt3ég erkölcsrontó kör elemeit vette igénybe; és pedig a kele- tenek az olvasóban. Hágen öcscse JJankwdrt,
hatása ellen föllép . . . . ötleteiben sok ge- tibb Etele-monda s a déli (olaszföldi) Detre- bajtársa a hegedős Volker s többen ragyogniálitás van; szeme, kivált satirai leírások- monda köreit. A monda-alakulás csodás nak e hős-körben. — Krimhilda végzetes
ban, éles, képei elevenek. Nyelv és szellem költői erejénél fogva e különböző monda- álmot láta egyszer, hogy egy vad sólymot
magyar zamatu elannyira, hogy ma népies részek rendre-rendre oly egységes egészszé nevelt, melyet két sas összetépett. Anyja ezt
nek látszanék . . . . Méltó, hogy a mai költö- olvadtak össze, mintha az, mi egy egész nép intöleg egy leendő kedvesre magyarázza, de
s több egymás után következő nemzedék Krimhild attól nem tar.', mert ő nem szeret
ivadék öt se hagyja ki tanulmányaiból."
teremtménye volt, egyetlen költő agyában még senkit s nem is akar szeretni.
— á — r—
szülemlett volna. Valóban a Nibelung-ének
Azonban Niederlandban egy hős királyfi
számtalan költői jelességei mellett is, legje- növekedék, Szigfrid, a Zsigmond király fia,
Emlékkönyvbe**).
lesebb oldala szerkezetének szilárdsága, egy- ki már fiatal korában kitűnt hős szelleme s
1849.
séges volta, s e tekintetben a világ egyetlen csodás ereje által. E Szigfrid körül egész
eposza
sem múlja felül.
hösmonda kör szövődött, melyet a NibelungGyászos időbe' vagyok szomorú vendége lakodnak,
Kétségtelen,
hogy
e
tekintetben
nagy
ének
mellékesen használ föl. Hogy ölt meg
Honomban idegen és menekülve futó.
Mentsen az ég, oh hölgy, oly kíntól, milyen érdeme van azon ismeretlennek, ki az addig egy sárkányt, s annak vérében megmosaemészti
különálló monda-részeket, a XIII. század kodva szarubörüvé és fegyver által nem járKeblem' az eltiprott szent haza gyásza között. első tizedében, 1210. körül összeszedte s az hatóvá, sérthetlenné lett, de épen akkor egy
Bajza József.
egész nagy költeményt mostani alakjába hárslevél esvén váll-lapoezkájára, mivel ott
•) Az Arany Sas hát akkor is megvolt, mit Kereszöntötte. Valószinü, hogy ez ismeretlen, kinek a sárkányvér nem érte testét, azon ponton
tesy Naplója is emlit.
°") Bajza e sorokat Csanády Jánosné, Freyseysen csak óriási müvét kímélte meg az idő, nevét sebhető maradt. Azután a meghalt Nibel'iroska emlékkönyvébe irta, midőn 1849-ben Vörösmarty- pedig eltemette, a költői tehetséggel sokkal lung-király kétfia,Nibelung ésSchilbunga
val Szatmármegyében bujdosott s Csanády János házánál
nagyobb mértékben bírt az alkotás és ala- tömérdek kincsen megosztozni nem tudván,
Gebén vendégszerető menhelyet talált.
Szerk.
1

öt kérték fel osztoziatóul. ö meg is osztotta egyedül neki födte fel, hogy teste mely hea kincset, de egyik sem lóvén az osztálylyal lyen sebhetö; sőt jelül egy kis keresztecskét
megelégedve, ellene támadtak s ö mindket- vart oda ruhájára. Hágen, azon ürügy alatt,
tőt megölte önvédelmében, magáévá tette a hogy Szigfridet a harcz hevében védni
mesés nagyságú Nibelung-kincset,azzal Nibe- akarja, kicsalta a titkot a szerencsétlen nőlung-országot és a Nibelung-vitézek nemze- től. Ekkor az előbbi álhirt visszavonva, a
tét. A kincs közt a Balmung nevű kard és harcz helyett nagy vadászatot rendeztek.
egy varázs-csuklya is jutott birtokába, melyet Krimhild esdekelve kérte férjét, ne menjen
felöltvén, az ember láthatlanná lett s a mel- oda, de nem merte megvallani neki, hogy
elárulta titkát. Szigfrid nemes gyanutlanlett ereje is megsokszorozódott.
Szigfrid, hírét hallván a burgundi kirá- sággal elment. A nagy vadászatban övé volt
lyi udvarnak s Krimhild szépségének, oda a szerencse és siker oroszlánrésze. Midőn
megy látogatni. Szivesen fogadják s ő mind- ebédhez ültek — nem volt bor. Hágen szánjárt párbajt ajánl a királynak, hogy a melyik dékosan máshová rendelte a bort; s egy szép
a másikat legyőzi, annak emez legyen hűbé- forrás vizét ajánlta a szomjazóknak. Oda
rese. Mit természetesen nem fogadnak el, mentek s midőn Szigfrid lehajolt a forráshoz
hanem barátságot, szövetséget kötnek vele. inni, Hágen hátulról orv-módra átüté dárNemsokára a dán és szász királyok, Lüde- dájával a megjelölt helyen. Gunther tétlen
ger és Lüdegast megtámadják a burgond nézte végig az alávaló gyilkosságot.
földet. Szigfrid ezeket legyőzi s foglyul
A megölt hőst hazavitték s Hágen a
viszi; mi által Gunthert elkötelezi magának. Krimhild küszöbére tétette le a holttestet.
Nagy ünnepélyt rendeznek, hol Szigfrid és Midőn hajnalban a szerencsétlen nő misére
Krimhild összejővén szerelemre gyuládnak akart menni: férje hullájába botlott meg.
egymás iránt. De még nem nyilatkoznak.
Leirthatlan lön keserve. Az öreg Zsigmondé
Azonban hír jött- egy bájos és csodás s a Niblung-vitézeké sem kisebb, kik szintén
királyleányról Brunhildról, kit megkérni ott voltak látogatóban Szigfriddel, Könnyen
Gunther király elhatározá. E Brunhild rop- kitalálták ki a gyilkos; sőt Krimhild a tepant erejű s tündéries és veszélyes szépség metésen szemébe is mondta Hágennek; de
volt, ki nehéz próbára tette kérőit, s a ki öt a boszut állni akaró Niblungokat mégis
e próbákon le nem győzte, halál fia volt. visszatartotta, tudván, hogy hiában ontanák
Szigfrid óva intette Gunthert, de hiába. El verőket a túlnyomó erő ellenében. Zsigmond
kellé menniök, szerencsét próbálni a leány- és aNibelungok szomorodottan mentek haza,
nál. S Gunther fogadást tett Szigfridnek, de Krimhild, anyja s testvérei kérésére ott
hogy ha számára Brunhildot megnyeri, ö maradt. — Hágen még a Krimhild nászhomeg neki adja nőül Krimhildát.Csak négyen zományát képező Nibelung-kincset is oda homentek: Gunther, Szigfrid, Hágen és Dank- zatta; s kivitte, hogy azt a Rajnába sülyeszwárt. Brunhild szivesen fogadta; s három szék, nehogy az özvegy hadat szedhessen
próbát ajánlt. Először láncsát dobni egy- rajta s boszuja eszközéül használhassa.
(Vége kdvetkezik.)
másra; azután egy nagy követ messzi dobni
s végre azon tul ugrani. Gunther elégtelen
lett volna megállni a három próbát. De
A hallás és szervei.
Szigfrid felölté varázs-csuklyáját s láthatlaÉrzékeink az utak, melyeken kis belvilágunk
nul Gunther mellett állva, helyette dobta a
láncsát, dobta a követ, sőt fölkapva vele az óriás külvilággal érintkezhetik. Hogyne őrködugrott. Es mind három próbán legyőzve nénk tehát oly szorongva ez utak felett, melyekBrunhildát, ezt nőül nyeró Gunthernek. nek veszte lelkünk életét semmisiti meg?
Ezek között, tudjuk, legfontosabbak a látás
Haza vitték a szép nőt s Gunthernek is meg
és
hallás
szervei, s csodálatos! épen ezek vannak
kellé tartania igéretét s Krimhildát nőül
a legtöbb veszélynek kitéve, s megóvásuk folytoadta Szigfridhez. A kettős nász nagy ünnepélylyel tartaték meg. Szigfrid boldog volt
bájos nejével. De Brunhild nem akarta magához bocsátni férjét, mert már sejté, hogy
ez nem tiszta utón jutott birtokába; s midőn
szerelmét erőszakolni akará: fogta s gúzsba
kötve egy szögre akasztá a királyt, hol az
reggelig kínlódott. Gunther másnap elpanaszlá balesetét Szigfridnek s ez, hogy rajta
segítsen, estére felölté a varázs-csuklyát s
ágyában lebirva kevély Brunhildet, átadá
férjének. — Elég könnyelmű volt azonban,
az éji harcz emlékéül Brunhild övét s gyűrűjét magával vinni s azokat nejének átadva,
többet is sejtetni vele a valónál.
A két nő az elsőség fölött versenyezvén
egymással, egy alkalommal, épen templomba
nienet összeszólalkoztak. Nyelvesen folyt a
versenygés s Krimhild az övvel és gyűrűvel
2-dik ábra
bizonyitá, hogy Gunther király előtt már az
ö férje birta a szép királynét, mi pedig nem nos őrködésünket és ez eszközök szerkezetének
Volt igaz. A két férj csak nehezen birt békét ismeretét igényli. Ép az czélja e soroknak is, hogy
eszközölni. Az is csak látszólagos volt. Brun- feltárva ezen szervek egyikének, a hallás eszköhild boszuért lihegett. S Hágen, a bősz, ki zeinek belszerkezetét, s figyelmeztetve azon veszéSzigfridre rég irigy és féltékeny volt dicső- lyekre, melyek azt megrongálással fenyegetik,
megóvjanak az öngyilkosság azon bizonyos neméségéért s a királynak tett nagy szolgála- től, melylyel tudatlanságból saját magunk fosztjuk
taiért, segített kifőzni és kivinni a boszut. meg magunkat szellemi életünktől.
Elvégeztetett, hogy Szigfridnek vesznie kell.
Mennyire szükséges a hallás nemcsak a lélek,
Krimhilda fivérei csak igen lanyhán ellenez- hanem a test életéhez is, eléggé mutatja azon
e k a hálátlan és gyalázatos tervet. Hágen tény, hogy ennek szerveit messzire mindenütt
borzasztó cselt gondolt ki. Álhirt kovácsol- feltaláljuk, a mint lefelé haladunk az állatosztályokon. Hol szűnik meg véglegesen, nem lehet
tak, hogy Lüdger és Lüdgast királyok ismét biztosan kimutatni; de hogy a rovaroknál még
^eg akarják támadni Burgondot. Szigfrid létezik, az kétségtelen. A rákfélék szájkörüli
Kész volt a harezba menni, de Krimhild, va- tápjain már ott találjuk a vékony szarunemü héj
lami sejtelemtől kínozva, féltette férjét, ki alá rejtett kis tömlőket víztartalmukkal, melyek

nem mások, mint igen egyszerű alapformái az
embernél oly bonyolodottá fejlődött hall-szervezetnek. Ezeken kivül csak egy idegszálacska, mely
e tömlő hártya-falain szerte ágazik, hogy a kívülről jött lökések által mozgásba hozott viz rezgéseit az agyhoz szállítsa, s néhány parányi csont
jellemzi a tökéletesebb hallszerveket: de nyomait
már ennek is látjuk az alsóbb állatoknál.
A hali-tömlőben ugyanis számos apró köveegkéket találunk, melyek rendeltetése épen az, hogy
még érezhetőbbé tegyék az idegeknek a víztömeg rezgését, a mint ezt eléggé tapasztalhatjuk,
ha egy vízzel megtöltött hólyagba márványgolyókat teszünk, s a hólyagot aztán egyik oldalról
megütjük, a midőn a másik oldalon még tisztába
ban érezzük a golyók mozgását, mint magáét a
vizét.
E hali-kövek (otolithok) már a halaknál
gyakran igen tekintélyes nagyságot érnek el, s
könnyen megláthatok az asztalra került csukák
koponyájában a szem mögött, a hali-tömlővel
együtt.
Mielőtt tulajdonképeni czélunk szerint az
ember hallási szerveit vizsgálnók, czélszerü lesz
előbb egy pillanattal legegyszerűbb alapformájában az állatoknál megtekintenünk azt, mivel
igy könnyebben fogjuk aztán az ember bonyolódott hallszerveit megérteni.
A rákoknál emiitett egyszerű, vízzel telt
hólyag helyett a halaknál már egy kettős üreget
találunk (1-ső ábra), melynek
külső tömlőszerü része fa)egy
belsőbb üregbe (cjnyilik, mely
— mivel a belőle eredő három
folyosó-szerű menet (b, b' b"),
mint valami nagyúri négyszög
palotában, ismét bele tér viszl-sö ábra.
sza, nagy íeremnek vagy vestibulum- nak neveztetik.
Mindezen szerveknek a vizben élő állatoknál
kívülről gyakran semmi jelét nem találjuk, mivel
ezek a bőr és csont által takarva, mélyen bennülnek a koponyacsontok között. E látszólagos hiány
azonban csak a nagy alkotónak bölcseséget mutatja; mert e berendezés, hogy t. i. a hallás-szervek el vannak zárva az állat környezetéveli közvetlen érintkezéstől, korántsem hátrányára, sőt
inkább nagy előnyére vannak annak. Tudjuk
ugyanis, hogy a viz a reátett lökéseket sokkal
nagyobb erővel adja tova, mint a levegő, s igy az
állat finom hallszerveit széllyeldulná, mint az erős
harangozás, vagy ágyúzás a mienket; mig ellenben a koponya-csontok által felfogatva, s nagyrészben meggyengittetve, ezeknek csekély rázkódása épen elegendő az állat hallás-szerveit izgatni,
a nélkül, hogy azok veszélyeztetve volnának.
Az életök nagy részét levegőben
töltő kétéltűek- és hüllőknél, mint a
békák- és gyíkoknál, már a külső
tömlő egészen kilép a koponya felszinre, s mintegy vékony hártya által
fedett üreg jelenik meg a nyak oldalán.
A madaraknál és emlősöknél pedig még tökéletesebbé fejlődve látjuk
hallszervek ez alapformáját. Ezeknél
t. i. már az emiitett külső tömlőt,
vagy is dobüreget előbb egy ruganyos falu csatorna, az u. n. halljárat
(2-ik ábra, A.) előzi meg, melynek
külső végéhez gyakran nagy terjedelmű hangfogó, u. n. külső fül járul, pl. az elefántnál és szamárnál,
mely kivált a vad állapotban élő állatoknál a fülizmok segélyével különböző irányba forditható, hogy az állat
bármerről jövő hangot felfoghasson,
a nélkül, hogy megmozdulnia kellene;
a nem használtatás következtében
azonban ez mindinkább lekonyul a megszelidülés
fokozatához képest, a mint ezt az eb- és sertésféléknél láthatjuk, s az embernél már annyira el
van törpülve, hogy alig látszik egyébre használhatónak, minthogy a nők a vademberek szokása
szerint még a mivelt Európában is belé aggassanak holmi csecsebecséket.
A hangjáratnak — mely a felnőtteknél másfél, a gyermekeknél pedig alig egy fél hüvelyk
hosszú, — közepe táján egy mirigy-gyűrű van,
melyből egy félig folyós, sárgás, olajnemü anyaga,
az u. n.fülzsir válamittatik ki; végén pedig dobhártya (p) van, mely a tulajdonképi hallszervekhez
szolgál, igen finom, csillag szerkezetű kapuul,
melyen a leggyöngébb koezogtatása is a lágy léghullámoknak az egész belső palotát fellázítja. E
dobhártya megett t. i. a külső tömlő, vagyis a
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dobüreg (k) foglal helyet, melyből lefelé a szájba
egy vékony csatorna, a fölfedezőjéről elnevezett
Eustachi-caö vazet (v).
Mire való lehet e cső, melynek létezését minden ásító erezi, kivált ha nagyurias modor szerint ásitáaa közben kecsesen a szájára vereget ?
Azt csak nem akarhatta a természet, hogy az
egyszer már fülünkbe jutott hang ismét a száj
siket űrében veszszen el. Korántsem! Melyikünk
nem érzett már ásitáskor valami olyanformát,
mintha fülünkben egy kis ajtó nyilnék s csapódnék
újra be ? Ez érzést valóban egy kis ajtó, az Eustachi-caö végén levő kis szelep ki- s benyilása
okozza, csakhogy voltaképen nem ennek ki- a becsapódását, hanem a dobhártyának ezzel összefüggő ki- s befeszülését veszszük észre, s a mit
mozogni erezünk, épen maga e dobhártya. Az Eustachi-cső vége ugyanis szánk felnyitásakor, — kivált
ha még orrunkat is befogtuk, — egy kis izom megfeazülése miatt kinyilik, s rajta a dobüregben volt
levegő a szájba szivódik, s ez okozza a dobhártya

talán kirepesztené a dobhártyát, ha a hegyre
menetelkor szokott erős lélegzésünk közben ki
nem bocsáthatnók belőle e levegőt; a lefelé szálláskor pedig, épen megfordítva, a küllég szakítaná
be, ha most meg sűrűbb levegőt nem ereszthetnénk bele.
Most érthetjük meg, miért származik a meghűlésből oly gyakran hosszabb, vagy rövidebb
ideig tartó nehéz hallás, vagy néha teljes siketség. A megfázással sokszor együtt járó torokdagadás miatt t. i. az Eustachi-cső vége ki nem
nyilhatván, nem engedi meg a légcserét, a mint
meleg szobából hirtelen a hidegre megyünk, s igy
aztán a dobhártyának kell kifeszülni vagy épen
kirepedni, — az előbbi esetben csak nehéz hallást,
az utóbbiban pedig örökös siketséget idézvén elő.
Látjuk tehát, hogy testünknek csak ily,
figyelemre alig méltatott parányi része is mennyi
tökélyt rejt magában!

európai rendjeleivel. Kivont kardu testőrök állanak őrt lábainál. Miért meg nem védhettek Topcsiderben inkább? — A körül állók arczain mély
szomorúság, az emberi érzet s a nemzeti fájdalom
vegyülete fátyolozza a kiváló szerb jellegű vonásokat. Minden oly ünnepélyes, oly megindító e
képen. Még a természet bájos gyermekei, a virágok is, melyekkel a koporsó és ravatal dúsan van
behintve és környezve, szomorú szint váltanak. A
fejedelem különösen kedvelte a virágokat s kertjeiben ritka gonddal ápoltatta. Kegyenczei most
letépve hervadoznak halottas ágya körül . . .
A temetésről, mely a gyilkosság után öt nappal, június 15-kén történt, lapjaink kimerítő tudósításokat hoztak. A mily határt nem ismerő volt
nemzetének fájdalma, ép oly nagy és mély volt az
idegen hatalmasságok részvéte. — A szomszéd
Magyarország kormánya és képviselőháza siettek
mély megdibbenésök és testvéri részvétüknek kifejezést adni; Ausztriát s az uralkodót pedigGablenz b. táborszernagy képviselte.

Obrenovics Miliály^fejedelem a ravatalon.
befelé hajlását, és az ezáltal előidézett tompa hangot, mivel azt a külső levegő kívülről folyvást
nyomja.
Qj E készüléknek, melyet oly sokáig félreismertek, a légben élő állatokra és emberre nézve igen
fontos rendeltetése van, mivel egyfelől ez által
újittatik meg oly gyakran a dobüregben a levegő,
másfelől ezen át távolittatnak el a benne felhalmozódott nedvességek, s végre sok esetben csak
ez mentheti meg a dobhártyát a beszakadástól,
t. i. ha talán erős légnyomás vagy légrezgés éri
kivülről fülünket: a száj kinyitása által ugyancsak ily erős rezgésü levegőt bocsáthatunk az
Eustachi-csövön át a dobüregbe, s ott a kivülről
és a belőlről való nyomás egyensúlyba lépve, a
dobhártya semerre sem feszül.
Különösen tapasztalhatjuk azEustachi-csőnek
ez utóbbi hasznát, ha magas hegyekre megyünk
fel, vagy mély pinczékbe szálunk alá. Az előbbi
esetben t. i. mind ritkább és ritkább levegőbe
érve, a mint felfelé megyünk, a dobüregben levő,
s még alólról hozott sűrűbb levegő kifeszülvén,

Obrenovics Mihály a ravatalon.
Közelebbi számunkban a szerencsétlen véget
ért Mihály szerb fejedelem utódát, a fiatal Milán
herczeget mutattuk be olvasóinknak. Néhány vonással igyekeztünk rajzolni ez alkalommal a topcsideri gyilkosság első rémhirére támadt hangulatot, s annak nyugodtabbra csillapulását.
De bár ma már azt mondhatjuk: Szerbia
nyugodt s megalakitott háromtagú kormányzósága
alatt reményteljesen várja kiskorú fejedelmének
alig három év múlva bekövetkezendő nagykoruságát, azért Mihály fejedelem rettenetes halálának
gyász emlékezetét nem egykönnyen törli ki az
idő hű szerb nemzete szivéből s ravatalának szomorú képe kisértetként tűnik föl képzetökben.
Mai képünk e gyász ravatalt tünteti föl egész
megdöbbentő voltában; rajta a megölt, összetett
kezeiben tartva a szent keresztet, körüle a gyertyák kisérteties világával, fölötte a halotti imákat
éneklő püspökkel, fejénél fejedelmi méltósága jelvényeivel, a karddal s kalpaggal s nagy számú

Jun. 15-én reggel 8 órakor a fejedelem holttestét érczkoporsóba zárva, diszes halotti kocsira
| helyezek, s megindult a gyászmenet a palotából a
I székesegyház felé. A menetet katonaság nyitotta
meg, azután a tüzér-iskola növendékei, tanulók,
társulatok képviselői, papság és udvari személyzet következett. Két szolga a fejedelem két kedvencz paripáját vezette. Közvetlen a halottas kocsi
előtt főpapok lépdeltek.^^lozsmákat énekelve, és
tizenegy udv. szolga a fejedelmi méltóság jelvényeivel. A holttestet követték: legelői Hunyady
Júlia, az özvegy fejedelemnő, s a gyászoló rokonok, majd a miniszterek s a külföldi hatalmak képviselői— mindnyájan gyalog; végre megszámlálhatlan néptömeg. Az egyházban a metropolita
ünnepélyes beszédet tartott a boldogult uralkodó,
a „szerb nemzet választottja" fölött, s a szokásos
szertartások után Belgrád bástyáiról hangzó ágy u "
dörgés között örök nyugalomra helyezték a fejedelmet az egyház sirboltjába.

A nyíregyházi evang.
templom.

nyerni. Felküldték az építendő
templom alaprajzát. Ekkor odafen ugy vélték a nyiregyházi
ev. egyházat és az uralkodó
szabadelvüségét kijátszhatni,
hogy az alaprajzot azon megjegyzéssel küldték vissza, miszerint oly egyszerű és kia
tomplom építését nem engedélyezik. Ezen leirathoz pelig
egy más nagyobbszerü és költségesebb tervet csatoltak; csak
ha ezt fogadja el az egyház,
szabad az építkezéshez fognia.
Ennek az egyháztagok szívből
örvendtek; mert magok is eleitől fogva nagyobbszerü templomot óhajtottak volna épiteni; de nem reméltek ilyennek
épitésére engedélyt nyerhetni.
Hozzá láttak és minden erejük
megfeszítésével harmadfél év
alatt az inkább nagy, mint szép
épület készen állott.
Talpkövét 1784. márczius
25-kén tették le; 1786. okt.
2 2-kén pedig felszentetett. A
templom hossza 24 öl, szélessége 14 öl, s padjain 3324
személy talál ülőhelyet. A
torony 180 láb magas és sugár
tetszős alakja, valamint az
ujabb időben készült szép bádogfedele által a várost nagyon disziti. A templom teteje,
ablakai, falai mindennemű átalakításon mentek azóta át,
nzonban nem sikerült eddig a
templom mogorva külsejét a jó
izlés igényeinek megfelelőbbé
tenni. Kellemes hatással lesz
erre nézve is a gyönyörű két
évea hársfa ültetvény, mely a
templomot környezi.
E tekintetben valóban szük»étr volna, hogy minden község lendüljön egy
kissé; az isten háza és a temető körül legalább
ültessenek fákat, hogy ne álljanak azok oly rideg
kopáron.
Az isteni tiszteletet két rendes és egy segédlelkész vezeti. Kezdetben kizárólag tót nyelven
folyt, jelenleg azonban
minden második vasárnap a tót
isteni tisztelet után
magyar is
tartatik. Az
•egyház az
anyakönyv
szerintl861=ben 13,286
;hivet számlált. A nagy
templomhoz
tehát nagy
egyház is
tartozik,
mely ha:zánkban az
•evangéliumi
egyházak
tközött min•den esetre
;az elsők közé tartozik.
A közölt
képet a nyíregyházi ev.
tanitó-képezde egyik
<ierék tanítványa,
Habzsuda
Dániel, rajzolta.
Dr.E.G.

Ha az utas a Nyir vidéken
Nyíregyháza felé közeledik:
meg fogja lepni a város fölött
uralgó nagyságban és magasságban kiemelkedő ev. templom, mely, hogy nagy hasonlattal éljünk, mint a kölni dóm
környezetéből, ugy tűnik ki a
mellette kunyhókká törpülő
házak sokaságából, mintegy
igazolván a város nevét, hogy
az az egész Nyírnek egyháza.
Azonban nem e templom
adta a városnak nevét, mert
Nyíregyháza városa már régen
állott, mikor e templom épült.
Nevét alkalmasint az igénytelen, semmi más mint ódonsága által kitűnő, ref. kis templomtól kapta, mely egy benne
látható felirat szerint már
1654-ben javításra szorult, tehát már több mint kétszáz évvel ezelőtt régiség volt. Alkalmasint e kis templom aNyirség
első, azért nevét adó egyháza.
Azonban lehetséges, hogy városunk eredete Szent-István
koráig vihető fel, ki is egy
királyi rendeletben meghagyta
volt, hogy minden vidéken
bizonyos számú közönségnek
egy-egy temploma, egyháza
legyen. Azonban azt nem tudhatni, városunk helyén volt-e
ekkor a „Nyir" egyháza vagy
másutt.
Általában a város egész
múltját sűrű homály fedi, mely
csak a múlt század közepe
Nyiregyháza cvang, templom.
táján kezd világosodni. Mindössze annyit tudtunk ama sötét
Károlyi megígérte volt a telepítvényeseknek,
korszakról, hogy a régi Nyíregyházát tiszta magyar nép lakta. A város azonban vállalkozó demo- hogy szabad vallásgyakorlatot biztositand nekik.
kratikus törekvésénél fogva a megyével és kor- Igyekezett is igéretét beváltani, a mennyiben rajta
mánynyal ellenkezésbe jött és törvényileg feldu- állott;azonban az idő türelmetlen szelleme Ígérete
latott.*) Népessége ennek folytán annyira csök- teljesítésében nagyon gátolta. Kezdetben az uj
kent, hogy a 18-dik század elején nagy kiterjedésű község ev. telepitvényeseinek csak nádból épült
határának
nagyobb része parlagon hevert.
Ugyan e
század közepe táján
Nyíregyháza földesura
Károlyi Ferencz gr. lovassági tábornok volt.
Ez 1742-ik
évben a megyéhez telepítési engedélyért folyamodott.
Kérelme
helyben hagyatván
még az évbenSzarvasra rándult, a
békési munkás és takarékos ev.
szláv gazdák egy részét telepitési tervének megnyerendő.
Ez sikerült
!8 neki s igy
1753. mintVasárnap reggel egy szerb zárdában.
egy 300 ev.
szláv család
Nyiregyháza mostani helyén telepedett meg. A imaházban volt szabad isteni tiszteletüket végezni, Szerbia állami és társadalmi életéből.
legnagyobb kontingenst maga Szarvas szolgál- még igy is lelkiismereti szabadságok gyakorlásáv.
tatta, kikhez Csaba, Mezőberény, Orosháza és ban gyakran háborgattatva.
Papok és barátok Szerbiában.
Mária Terézia halála után a felvilágosodotKomlós községbeliek is csatlakoztak.
A
szerb fejedelemség területén lakó szerbek
tabb
II.
József
alatt
sikerült
nekik
végre
szilárd
•) Usd: Corpus juris 1618:48,1635:68,1688: 67,
anyagból
való
templom
épithetésre
engedélyt
mindnyájan
a keleti egyház hiveinek vallják ma1647: 30-ik törvényczikkeket.
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Hogy különben a levegő mindenhol és mingokat és ámbár a nemzet maga politikailag el szerb kormány vallás- és közoktatási osztálya is
volt nyomva a török uralom alatt, mindamellett hozzáfogott a reformokhoz, h'igy két század elmu- denkor tartalmaz többféle ily par ány állat-petéket,
a szerb nemzeti egyhnz fenn tudta tartani mind lasztását a lehetőleg minél előbb helyreüthesse. azt ugyancsak több jeles franczia vegyész ujabb
azon jogait és szabadalmait, melyeket a keleti Egy I8t52-ben kibocsátott miniszteri rendelet kutatásai kétségtelenné teszik. A legerősebb nagyiorthodox egyház az ozmán birodalomban eleitől I meghagyta Szerbia püspökeinek, hogy az iskolá- tásnál is ez alig látható petéeskéknek tulajdonífo^va élvezett. Mikor aztán Szerbia ismét föltá- j zatlan barátokat zárdáik költségén a szükséges tandó aztán sok olyan élettünemény, melyet•;
madott,vagy inkább újjá született, a szerb nemzeti kiképeztetés végett azonnal a belgrádi papnövel- ddig megfejthetlennek találtak. E parányi tojások, melyeknek milliói hevernek néhol a bútoegyház ujjáalakitása is égető szükségnek mutat- débe küldjék.
A vracsevszniczai zárda, mint emiitők, igen rokra szállott finom por között, mihelyt valamely
kozott. Meg is történt ez azon konkordátum
segélyével, melyet a konstantinápolyi patriarkhá- jelentékeny szerepet játszott kivált az utóbbi nedves helyre jutnak, a legelzártabb térben is
val, Constantios-szal kötőitek. E szerződéshez időkben, a szabadságharcz alatt. Ott mondották enyészetnek indulnak, csak kevés élenyt kaphaskésőbb még egynéhány pótegyesség, országos ki legelőször az elszánt bajnokok éa nem kevésbbé sanak kifejlődésük alatt.
törvény és kormányrendelet járult, melyek a szerb vitéz, erős lelkű papok, hogy a vallás és a papság
És épen ezen anyag, az éleny az, .melynek
egyház viszonyát a konstantinápolyi egyházfőhöz a szerbek nemzetiségével és szabadságával együtt eltávolítása által legbiztosabban meg leháFakadávéglegesen szabályozták. Most már a szerb egyház fog élni és halni. Melentie, az akkori arkhiman- lyozni kifejlődésüket. A befőtteknél plldául, ha
teljesen független a keleti egyházfőtől s csakis drita— neve mindig hálával környezve fog a szerb igen nagy melegnek tettük ki az edényt, ez által
9000 piasztert fizet annak évenként. Egyéb köte- nemzet szivében élni — volt az első, ki a harcz- egyfelől a 100 C°nál nagyobb hőtnérséknél — a.
vágyó szerb csapatok élén karddal és kereszttel minő a forró vízé — magokat a tojásokat dúljuk
lezettsége többé semmi sincs.
A szerb egyház -minden tekintetben megér- kezében lelkesité a különben is lelkes bajnokokat, szét, másfelől pedig magában az edényben levő
demli a „nemzeti" nevet. Papjai mindig jó haza- a kik virágvasárnapján Takovonál Milost felszó- közönséges levegőt szoritjuk ki annyira, hogy a
fiak voltak. Ők s különösen a zárdák lakói ápolták lították, hogy a törökök jármát zúzza szét. Ok gyümölcscsel, vizzel stb. bejutott pete nem kapa nemzet szivében kitűnő, és már a legrégibb mentek, láttak és győztek. A hon szabaddá lett, a hatja aztán meg a kifejlésére szükséges élenyt.
időkben szentekké avatott nagy királyai emlékét; rigómezei gyi» lázat le volt mosva, meg volt bo- Valószínű azonban, hogy később az állatok magok
ők élesztették és táplálták a nemzetiség és sza- szulva! Megboszulva a legnemesebb lelkesedés is képesek magoknak élenyt fejteni a folyadék
badság iránti szeretetet a szolgaságban nyögő tüze által, mely azon szent helyen lobbant lángra vagy nedv-tartalmu anyagokból, s ép ez által
honfiak lelkében. Mindez tagadhatatlanul nagy és ápoltatott, melynek alapítását a monda a rigó- idézik elő azok felbomlását.
érdemök; de szintoly tagadhatlan bűnök, hogy a mezei ütközettel hozta kapcsolatba. És ez a szent
Sokan e parány-állatok megjelenését nem igy,
8. L.
nemzet értelmi fejlődésére és előmenetelére ugy hely a vracsevszniczai zárda volt.
petékből származásuknak, hanem u. n. önkéntes
szólva mit sem tettek. Az igaz, hogy az a sötét
előállításuknak tulajdonítják; azaz: azt hiszik,
árny, mely a rigómezei ütközet után az egész
hogy ha különböző élettelen anyagok, pl. viz,
akkori nagy szerb birodalmat elborította, a csöngyümölcs, hus, lég stb. bizonyos, előttünk még
A
ragály
terjedés
élő
okai.
des, mélyen elrejtett zárdák magános czelláiba
ismeretlen arányban egyesülnek egymással, belősem engedé bejutni a művelődés ragyogó sugarait.
Hogy a test tisztántartása az egészségre lök élő lény állhat elő. A legegyszerűbb növéEz némi mentségül szolgálhat a zárdák lakóinak. nézve nélkülözhetlen, s hogy az úgynevezett ra- nyekre, mint a gombák, mohok és algákra nézve
Miként a polgárosultságra fogékony városi élet, gályos nyavalyák nem minden emberre ragadnak ezt valóban sok tekintélyes vizsgáló is elismeri s
miként az ipar és művészet, ugy a tudományok egyformán, — e két tényt már régóta tudják, de állítják, hogy kedvező körülmények között e
szeretete és ápolása is tönkre jutott a bekövetke- nem ám azt, hogy miért van ez így; már többféle- párány növények egymásba még által is változnak,
zett szomorú korszak alatt. Csernovics Arsennel, képen magyarázgattúk s egészen még sohasem igy péld. Kützing és Schafhausen tanárok saját
az ipeki patriarkhával, a főpapság még a 17-dik fejthették meg eddig. Most azonban — hála a ki- szemökkel látták egy algának mohvá átalakuszázadban is átmenekült a Száván. Csak a zárdák tartó szorgalomnak, — ugy látszik, közelebb ál- lását.
lakói maradtak vissza, hosjy népök szenvedéseit lunk a czélhoz.
De az önkéntes keletkezés barátai ezen tényre,
és bánatát megoszszák. Rendkívüli események
Dr. Lemaire, egy Paris közelében levő katomiatt, de leginkább az elharapódzó tudatlanság nai kórház orvosa, a beteg-szobák levegőjét vizs- s azon sokszor észrevehetetlen csekély különbségre
és kegyeiellenség következtében, elpusztultak a gálgatva, s azt az udvar levegőjével összehason- támaszkodva, mely a legtökéletlenebb növény és
zárdák könyvtárai s velők együtt az öntanulás és lítgatva, ugy találta, hogy az előbbiben számos állat között van, egy lépéssel még tovább mennéptanitás szükséges alapja és eszközei is.
u. n. parányi állat- és növénymagvak úsztak, me- nek, s azt mondják: hogy mint a parány-növények,
lyekből
már 6 óra múlva teljesen kifejlett bac'e- ,,ép ugy keletkeznek parány-állatok is mindenütt,
Milos fejedelem e részben is megpendité a
szükséges reformokat, mihelyt a 8zabadságharcz riák, vibriók és monasok zajongtak azon kis hol felbomló szerves anyag jön a levegővel érintbe volt fejezve, Erdekében állott, hogy midőn a víztömegben, mely e levegőbeli vízpárákból szár- kezésbe," és valamint a növények, ezek is ép ugy
— mely a legparányibb
szerb hierarchiát újból életre keltette, egyszers- mazott. Ellenben az udvar levegőjében, melyet átváltoznak, pl. a monas,
e<
állat
s
mintegy
V
oo"
^
vonal
nagyságú, — amoe2O
mind annak függetlenségét is biztosítsa Kon- pedig az épület közeléből vett, sokkal kisebb
bává,
chilodonná
stb.
Sőt.
—
úgymond
Fach — e
számban
voltak
e
parányi
lények
magvai.
stantinápolytól. Nemzeti ersekeket és püspököket
növények
és
állatok
gyakran
áthágják
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őket, sok templomot helyreállított s az egyes ben számosabban voltak e parány-lények petéi a
zárdák helyzetén könnyített. Hanem azért eszébe levegőben, mint az udvaron, dr. Lemaire termé- elválasztja, s a szükséges feltételek teljesültével
sem jutott, hogy régi, terjedelmes birtokaikat szetesen azt következtette, hogy ezek szaporodá- a növényből állat, s ebből megfordítva növény
visszaadja. Ő, ki semmiféle világi hatalmat nem sát a bent fekvőbetegek segítik elő. Megvizsgálta lehet, mint pl. azon Empusa muscae nevű paránytűrt a magáé n'ellett, sokkal okosabb volt, hogy- tehát legelébb is azok testét különböző részeken, gomba, mely Dr. Cohn szerint őszszel a legyek
sem kényszerítő szükség nélkül a hatalmas eszkö- s a bőrről bizonyos zsíros anyagot szedett le, s vérében képződik, s azok dögét idézi elő, a legzökkel rendelkező papi osztálynak megengedte ezt nagyító üveg alá véve, ugy találta, hogy e újabb észlelések szerint könnyen átalakul Mucor
szerint azoknak testén, kik bár csak 8 vagy 10 mucedo, és Achlya proliferá-vá.
volna államában államot képezni.
E magyarázat szerint aztán — melynek zászJelenleg 121 barát és 41 zárda van Szerbiá- óra óta nem mosódtak is, egész parányi gombaerban. A barátok maguk választják főnökeikot dők s állatseregek tanyáztak, s ezeknek magvai és lóvivője Pouchet franczia tanár,—fel volna fedezve
(arkhimandrita) és nőtlenségben élnek. A zárdák petéi voltak azon alig látható spórák, miket a az életforrás, mely a földön rombol és teremt,
j szakadatlan volna a rokonsági láncz a lelketlen
önálló jogi személyek. Némelyik zárda kiváló szoba és udvar levegőjében talált.
szerepet játszott Szerbia mind régi, mind ujabb
Hogy ezen parányi lények petéi és magcsái sziklától a rajta építő emberig. Hogy a földalatörténetében. Ilyen például a vracsevszniczai ko- miként jutottak el aztán a környező légkörbe az kúlás őskorában mindez igy volt, s megtörténlostor, a szerb szabadság bölcsője. Lépjünk be a emberi testről,— az még nincs kiderítve, de hogy hetett, — hogy az akkori óriás légnyomás, magas
zárda térés belsejébe. Épen vasárnap reggel van. az emberi testről jutottak, az e vizsgálat szerint, hőfok, s hosszú századok alatt a szervetlenből
A korai óra daczára is élénk sürgés- forgás ural- melyet dr. Lemaire a franczia akadémia elé ter- szerves, vagyis az élettelenből élő lehetett:— azt
kodik már a terjedelmes udvaron. A zárdaharan- jesztett, — kétségtelen, egyfelől azért, mert a Berthelot, párizsi tanár kisérletei is hihetővé teszik.
gok hajnali zenéje nagy népcsoportot gyűjtött levegőbeli petékből ép olyan állatok fejlődtek ki, ' De hogy még napjainkban is birnaföldünk, —hogy
össze a közel fekvő hegységek meszes, kopár a minők a bőrön tenyésztek, másfelől pedig azért, ugy szóljunk, e teremtő erővel, s hogy most is
sziklái közül. Alig törhetünk magunknak utat a mert a betegek lélegzetét is megvizsgálván, azok- születhetnék itt élő az élettelenből, — annak fájdalom, a tapasztalás ellene látszik bizonyítani,
tolongáson keresztül azon szerény kis házhoz, ban is ép hasonló peték találtattak kilehelve.
melyben az arkhimandrita lakik. De im ott jő
E peték és magcsák tovább tenyésztésére mivel mindazon esetekben; a hol csak eddig élőmaga. Magas, méltóságos alak, sötét, bő redőjü aztán csak nedves melegség kívántatik, a mit pe- lények előállását vették fal, ha jól megvizsgálták
barátruhába burkolva. A vörös, széles selyemöv dig a tisztátalan emberi testen könnyen feltalál- azokat, mindig ugy találták, hogy az állatok peki-kivillan a hátravetett felöltöny alól és a nap nak, s ha a kipárolgás és rálehellés által más testre tékből származtak, a melyek pedig már magok is
sugarai egy nagy aranykeresztet világítanak meg, jutnak át, oly hihetetlen gyorsasággal szaporod- csak élő lények terményei lehetnek. A csalódást
melyen a fölfeszitett megváltó látható. Fekete nak, hogy csak egy párból is milliók lehetnek rendesen az szülte csak, hogy ezen paránylények
szakállával s még sötétebben fénylő szemeivel néhány óra alatt, és épen e gyors elterjedési ké- petéi hosszú időig képesek kifejetlenül, de azért
oly tökéletes, komoly férfiúi szépséget tüntet elő, pességök által idézik elő az u. n. ragályokat vagy életben maradni, s csak ha azon tárgy, melyre jua milyet csak a „Szent hegyen" vagy az Olymp miazmákot, ott és akkor, a hol és a mikor a levegő tottak, a nekik kedvező körülmények közé kerül,
virányain láthatnánk. Magas méltóságának min- állapotában, vagy az emberi test tisztátalanságá- akkor támadnak életre ők is.
denféle külső jelei nélkül is azonnal fölismerhet- ban, vagy mindkettőben együtt feltalálják a kifejBármint legyen azonban e még eldöntetlen
tük volna benne a zárda lelki fejdelmét. Fájda- lésükre szükséges feltételt, a nedves meleget. — kérdés megfejtve, annyi kétségtelen dr. Lemaire
lom! arczának hideg, bár szabályosan nyugodt, Ugy látszik azonban, hogy a levegő villanyossága ama vizsgálataiból, hogy midőn e parány-állatok
szigorú, mintegy márványból vésett vonásaival is nagy befolyással van terjedésökre, mivel a mint és gombák nagyszámuk miatt ragályt idéznek elő,
társalgásának hangja és tartalma nagyon is össz- Mr. Glaisher észlelte, valahányszor azon szürkés — mert ragály más okokból is származik, — főleg <*
hangzó. Mennyi tudatlanságot árul el még olyan köd, — mely a ragályos vidékeken szokott meg- tisztátlanság az, mely terjedésüknek leginkább keddolgok és viszonyok körül is, melyek hozzá leg- jelenni, s a ragály anyagául vagy talán inkább vező. Azért kivált a meleg, nedves nyár-őszi
közelebb állanak; értjük zárdája múltját. Az állatkáiul tekinthető, — a London melletti park hónapokban körültünk mindennek, de főleg » z
egész népes szerzet lakói között alig egy barát fái között észrevehető volt: rendesen feltűnően az emberi test minden részeinek tisztán tartását
képes a freskófestmények ó-szláv föliratait elol- csekély villanyosságra mutattak a levegőben a nem lehet eléggé ajánlani, ha már több egészségvasni és megmagyarázni. — Most azonban már a meteorológiai eszközök.
tani okok nem kivannak is ezt; mert mint annyi

sal, — Léváról: Sárkándi Pál, Székely Miklós,
Raksányi János, Mathusnyai Sebestyén, Jakusics
Ferencz, szintén száz-száz, — Korponáról Csuthi
Gáspár is száz, Sbardelati Ágoston váozi püspök,
az egész h idsereg élelmező főbiztosa is száz lovassal gyarapitá a sereget. Ezen, Forgách Ferencz
Palást.
püspök szerint 8800 — Istvánfi szerint 10,000 főnyi
(A'Palásthi család és szentföldi okmánya. 1552-ki vesztett hadsereg fővezéréül a király Teufel Mátyást necsata. Sbardelati váczi püspök emléke. Szűcs István ön- vezte ki. E hadtesthez Fülek felől 7000 felkelő
feláldozása. A harang története. Óriás lépés.)
nép vala csatlakozandó. Agyukért pedig, mert csak
Palást,tótul: Plast vagy Plastovce, (Istvánfi hét vala, Ratkai, Mathusnyai, s Keglevich Beszterhibásan irja Pelsovic-nak, mert ez: Pelsőcz) ma- czebányára küldettek. Ali budai basa azonban a
gyar falu Hontrnegyébon; a Korpona pataknál, hol csatlakozást megelőzendő, az Egeg felől érkező
ebbe a Csábrág felől jövő Litva ömlik, a két patakot Teufelnek Palástnál, utat állja 10,000 nyi hadászegélyző szűk partok közt,— 1100 kath. lakossal. val, s akarja vagy ne;n, ütközetre kényszeríti. A
Azon 70, köztök Hontmegyéből 11 helység csatát előző este, Ali egy keresztyén kémet küld
közt, melyek dézsmáját Márcon esztergomi érsek Teufel táborába. A kém egyenest Teufelhez megy,
115S-ban a maga káptalanának ajándékozta, első- s mi járatban van, megbeszéli. Teufelnek a bizaben fordul elő Piast v. Palást falu neve. 1230- lom tetszett, s Majthényi Miklóst megbízta, hogy
ban pedig II. Endre a királyi dézsmát innea a kémet hordozná meg a táborban. Augusztusnak,
zólyomi urodalmába — praedium — vitetni ren- ezen a magyar fegy vérekre Ágostánál, Mohácsnál,
delé. E falut a 13-ik század kezdete óta az innen Világosnál szerencsétlen hónak 10-dik napján, a
nevezett Palásthi család bírta, mely utóbb a tu magyar gyalogság kezdi meg magára a csatát, de
lajdonképi Palásthi, azután Bagonyai, Keszihóczi a nagyobb tömeggel rajok tóduló törökség erős
é>s Párka ágakra Oizlott, s mindegyik ágban, nyomása alatt egy lábig elhullott. Az olasz és
századok folytán, Hontmegyének sok jeles tiszt- német gyalogok egész estig harczoltak, s az éj
viselőt, alispánt, országgyűlési követet adott. A választá el a verekedőket.
Másnap újult erővel kezdik meg a csatát,
családnak le- és elágazása külön genealógiai mun
kát igényel; a családtagok hogyan osztoztak, ve- midőn déltájban a keresztyén had lőportára nagy
szekedtek, verekedtek, és ismét egyezkedtek, ugy robajjal fellobban, s az e részrőli ijedséget a török
hogy a hajdani sági conventnek egy családdal sem felhasználva, megfeszített erővel rohan a megbomvolt annyi dolga, mint a szomszéd Palásthiakkal, lott sorokra, s egymís után a lovasok, a német s
— ezt mind elbeszélni, sem mulatságos, sem tanul- olasz gyalogok hátrálván, levágattak, vagy nagyobbrészt foglyul estek. Az elhullottak közt
ságos nem lenne.
valának:
Sbardelati olasz eredetű, de magyar szüA Palást falu birtokát illető okmányok közt
legérdekesb volt az, melyet II. Endre király a letésű váczi püspök, és Dezsőn százados. — Fog
szent földön, és pedig a Táborhegyen, hol Urunk lyul estének: Dombii,Sándor,Pallavicini tizenhat
színe elváltozott, az ott vitézkedő egyik Palásthí olasz tiszttársával, kik azután Olaszországban
részére 1217-ben kiadott, melyet Verbőczi István gyűjtött 16,000 aranyon váltakoztak ki Ali raba Hármaskönyv szerzője, műve II. Része, 13 dik ságából, de foglyul esett maga a fővezér Teufel
czikkében csak annyiban emlit fel, hogy ez ok- Mátyás is, kit Ali, diadala jeléül, 40 nyert zászlómány Hontmegyében őriztetik, mely okmányt val küldött Konstantinápolyba. A szultánTeufelt,
a Tripartitumnak írója valószínűleg azon alkalom- mert kilétét megvallani makacsul vonakodott, felmal látta, midőn ipolykeszi jószágából, Zólyomba akasztatta, mások szerint zsákban a Bosforusba
Dobronyiva várába utazott, s itt, a vendéglátó vettette.
Palásthiaknál megszállott. Hova lett ez érdekes
A nagy mennyiségben nyert rabok Budán
okmány? kikutatnom nem sikerült.
oly olcsón keltek, a diadalmas Alt nem csekély
A hontmegyei, Palást-falusi Palásthiak utol- boszuságára, hogy egy német rabot egy véka
sója, Gusztáv, 1836-ban vesztegette el őseinek árpán, egy iteze vajon s mézen is árultak.
Teufel Mátyás hada, a falunak s a Litva pahatszáz éves örökségét, hogy maga nyomorban
veszszen el. Testvérének fitnaradéki Pestmegyé- taknak veté hátát. Ali török hada Tur felől állt.
ben még élnek. Az innen kimúlt Palásthiak emlé- — A vert had egy része, hagyomány szerint a
két még egy ép kastély, melyet 1730-ban Palásthi templom kerítésébe vette magát, de a török a
Ferencz tábornok épített, tartja fenn. A Palásthi templomot felgyújtván tüzesitett nyilakkal, a mefiág részét jelenleg Mila, a nőág részt pedig a nekültek oda égtek. Lehet hogy némelyek a szomszéd erdőkben találtak menedéket. Az itteni és a
Nedeczki örökösök bírják.
A múlt század közepén, a nőág a fiág ellen szomszéd rakonczai erdőkben talált nyilak tán e
peri inditott, állítván, hogy a fiuk nem Palásthi szerencsétlen csatának vagy vadászatnak maradvávér, hanem azon Kucsera gyerok maradéki, kit nyai. Évek előtt, egy kútból egyez időbeli egyenes
1637-ben Palásthi Ferencz fiává fogadott. Ez kardot, s egy másik rozsdásat a Litvából vettek ki.
ügyben tanú-kihallgatások nagy halmazzal vanOtt, hol a hagyomány szerint Sbardelati
nak Hontmegye levéltárában, melyek alapján a püspök elesett, a Palásthi család egy kis kápolnát
fiág a maga Palásthiságát a királyi táblán mégis állíttatott. A „Magyar Sión" 1865. évi november
megállapította. A nő-, Nedeczki ág egy másik sike- havi füzetében, én református ember, hazafiui és
retlen pert, zálog czimen kezdett 1773-ban latinul, vallásos kegyelettel esedeztem az eöztergami fő1833-ban folytatta magyarul, s 1856-banbevégezte káptalannak és a váczi püspöknek, hogy miután a
németül. Ennek 113 darab, köztök több 4—500 haza s vallás védelmében a hősök halálával itten
íves, bélyeghiány miatt befundolt mellékletében, kimúlt ezen Sbardelatival, mindegyik mint sajátama táborhegyi okmány után kutatván, vonatko jával méltán dicsekhetik, ki 1543-ban E&ztergomzást találtam, hogy az, a királyi táblának 1774 ben nak a török által lett bevétele alkalmával a kápbemutattatott 112. sz. a. A szent-benedeki és sági talan levéltárát, mint nagy prépost, a török elől
konventek hajdani tisztes atyái bizonynyal soha gondosan megmentette, ki aztán a váczi egyházmeg sem álmodták, hogy az ő fogaimizataikat megye püspöki czimét viselte, a dicsőült léleknek
egy Gerichts-Official, bélyeg-hiány miatt valaha hoznák meg valahára tiszteletök adóját, legalább
befundolja!
ama kis kápolna falába illesztendő emléktáblán
A Palásthi nevet érdeklőleg fölemlitendőnek örökitnék az eseményt és nevet; egyúttal eszkövélem, hogy azt a magyar huszárt, ki III. Napó- zölnék, hogy valamint Mohácson és Szigetváron
leon császár testvérbátyját, Lajost, Olaszország- történik, itt is évenkint augusztus 11-kén gyászban 1831-ben agyonvágta, kinek végzetes karja ünnepély tartatnék. — Esedezésem elhangzott a
iv<5ge sovetiieíik.)
Hőké Lajos.
és kardja I I I . Napóleonnak a császárságra utat pusztában!
nyitott, Palásthí Jánosnak hivták. (A német jelentésben Pallasdi-nak volt irva.)
Az 1552-ik év augusztus 10. s 11-ik napjain,
Mérges-e a rézedény?
itt Paláston, a török és német császár hadai közt
A sárga és vörös rézedény a házinők kedQagy csata vivatott, mely a keresztyén sereg teljes
megsemmisítésével végződött. I. Ferdinánd király, vencz konyhaeszköze, mert szépen kitisztítva a
Drégel s a szomszéd várak eleste után, ezen várak konyha ékességéül szolgál. Még most sem ment
visszavételére, s a török további hóditásainak ki egészen a divatból, holott az abban készített
a
kadályozására hirtelenében zsoldos hadat gyüjte. ételek általa megmérgeztetnek; csakhogy abban
Pallavicini Sfonza, Martinuzzi Györgynek, e ma- a véleményben vannak ám a legtöbben, hogy még
gyar Richelieunek egyik gyilkosa, Friaulbó-1 hozott savanyu ételeket is lehet abban aggodalom nélkül
3500 olaszt, Puchaim gyűjtött 3000 osztrák és főzni, csak ne engedjék aztán meg, hogy az étel
morva gyalogost és 300 lovast; magyar gyalog azon edényben sokáig álljon, vagy abban hűljön
^ala: 800, a győri várőrségből; Keglevich György, meg. Maga a tudomány is pártolta egy darabig
Mndor Ferencz, Dombai Mihály, Dezsőn Ferencz, ezen nézetet, azt hozván föl, hogy^ a főzés alatt
Ratkai Pál, mindegyik száz — tehát ötszáz lovas- kifejlett gőz nem hagyja a levegőt az érczhez
szomorú példákból tudjuk, iszonyúan adózik aztán
azon nép vagy vidék, hol alkalmas helyet talál a
letelepedésre e parányi, de irtóztató hadsereg.
Dapsy L.

fórni, s annak a savanyokkal való egyesüléségátolja. Az ujabb kísérletek azonban e nézet helyt
telenségé; bizonyították be. Egy bécsi vegyész
kimutatta, hogy a sör, különösen pedig a káposzta
egy órai főzés után tetemes mennyiségű réztartalmat vesz magába; sőt a hus is főzés közben
rezet vesz magába. A viz is oldó hatást gyakorol
a rézre, ahoz képest a mint abban kevesebb vagy
több sóolclat van. De leghamarabb feloldja a rezet
az olaj. Töltsünk csak kitisztított rézedényre egy
csepp olajat, kevés perez múlva sötétzöldes >.ék
színűvé válik. Tüstént rézileg alakul, s ez egyesül
az olaj zsiradékával.
Nemrégiben dr. Wald egészségügyi tanácsos
egy igen elterjedt lapban azt állította, hogy a réz
nem méreg, s a rézedényektől való félelem teljesen alaptalan. S ezen állítását azzil erősiti, hogy
m '>g eddig réz általi mérgezést nem tudnak bebizonyítani. Orfila, a hiresv egyész, móregtanát hihetőleg nem olvasta a tudós ur.
Magában véve a réz csakugyan nena mérges,
msrt mint ilyen nem olvad föl. Hány ember nyelt
már le véletlenül vagy oktalan fogadásból rézpénzt, s minden komolyabb baj nélkül megszabadult tőle. Sőt Drouird tanár kutyákkal tett
kísérletet, finom porrá tört rezet adott be unczia
számra, s az ebeknek nem volt utána semmi baja,
pedig a porrá tört réz nagyon könnyen fölolvadhatott volna. De ezzel a kísérlettel sem kell ám
könnyen játszani.mertOrfila emlit egy esetet ilyen
porrá tört réz lenyeléséről. Halál nem következett
ugyan be, de kínnak elég volt a következmény.
Szintén tudvalévő dolog, hogy a pénzverők,
ál-ékszerkészitők, rézöntők úgynevezett réz-bélgörcsben szenvednek. A finom rézporocskák az
emésztési szervekbe hatolnak, s gyomorgyuladást
okoznak.
Ter nészetes, hogy szándéklott mérgezések a
réz által nem hajtathatnak véghez, mert a rósz íz
nagyon hamar észrevehető, s az ember figyelmez*tetve van. Innen magyaráíható ki az is, hogy
rézedények által nagyon ritkán történik mérgezés, de azért mégis el kell azokat ítélnünk. Ha az
ételekben föloldott réz csak lassan működik is:
ártalmára van egészségünknek ; itt mar a puszta
gyanú is elővigyázatra int. — Magok a szakácsnak is belátják ezt, mert még egynek sem jutott
eszébe, hogy tojást rézedényben süssön.
Chevallier franczia vegyész nem osztja a
német tanácsos bátorító tanácsát, mert nem régiben az akadémiához benyújtott értekezésében igy
nyilatkozik: „a tudomásunkra jutott esetek határozottan igazolják, hogy a rézedények használata
veszélyes, s nagyon helytelenül cselekesznek, a
kik azt akarják a világgal elhitetni, hogy a réz
és rézsavak nem mérgesek, a rézedények psdig
ártalmatlanok. Lehet, hogy hangom pusztába
kiáltó szó lesz, hogy még sokáig használják a rézedényeket ételek elkészítésére. Azért ajánlja, hogy
rendőrileg ügyeljenek föl a rézedények czinezésére. Csakhogy itt is vigyázni kell. A czin ment
legyen az óntól, mart különben csöbörbői vödörbe
estünk: az ón még a réznél is ártalmasabb.
De a czinbélés is csak addig ajánlható, míg teljesen ép; mihelyt itt-ott fölpattog, több veszély
hárulhat a rézedény kedvellóire. Ugyanazért nem
tanácsos czinnel béllelt rézedényben tésztát, tortát, pástétomot sütni; mert a ho! ezek a fölpattant
helyhez érnek, minden bizonynyal, mérgezettek
lesznek; fölismerhető mindjárt zöldes színéről.
Azonban a réznek jelenlétét a folyékony ételben, nagyon könnyen föl lehet ismerni. Hagyjunk
benne állani kevés ideig vas kötőtűt. A réz leverődik a vasra, e vörös színével árulja el magit.
Olvastam egy pár szakácskönyvben, hogy az
eczetes ugorkák élénk színének megtartása végett
az eczetbe jó egy pár rézpénzt tenni, vagy hagyják 24 óráig rézedényben Ne kövessük ezen tanácsot, a káros hitás lassankint is bekövetkezhetik.
Legjobb a zománezott vasedény, olcsóbb is s azon
egy hátrinyát, hogy nem fényes, bőven kárpótolja
azon érdeme, hogy nem káros.
K. T. K.

Egyveleg.
** (Külföldi apróság.) Limburg-Styrutn_gróf
Grospeterwitzen, Sléziában, ernlékszobrot állíttatott Bismark grófnak. A büszke felirat igy szól:
„A tulhatalmas Ausztria ostorának, a porosz jog
megboszulójának."
** (A genfi nagy tanács) azon határozatot
hozta, hogy a temetés ezentúl tisztán polgári ügy
gyanánt tekintendő, melybe a papságnak ninca
semmi beavatkozási joga.
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mind a pesti egyetemi tanárok fizetései is javit- 15—20,000 gépekre és műszerekre fordittatik, a
többi pedig megmarad forgó tőkének
tatni fognak.
** (B. Siaguna András) érsek egy munkát
** (Az Oetl-féle vasöntöde) és pénztárgyár az
pj: (Debreczen város) összesen 24,000 forintot
irt, melynek czime „a gör. kel. vallásu egyház szánt rá, hogy az ingyeniskolázást létesítse. Ez árok-utezában 20 tagból álló consortium által
jogainak compendiuma." Hiányt pótló mű, ép ugy összegből 14,000 iskolai adó utján szereztetik be, 225,000 frtért megvétetett. Az alapítók 200 részmint Papp Szilágyi-é a görög katholikus egyhá- 10,000-nek fedezésére a már általunk is emiitett vényt írtak alá 2000 forintjával s igy összesen
zakra nézve.
1000 hold legjobb minőségű föld adományozta- 400,000 forintot s azonnal be is fizettek 20%-ot
*• (Értesítés). Bátor vagyok értesíteni a t. tott. — Szivünkből kiáltunk éljent Debreczennek. részvényenkint; a befizetések havonkinti részleközönséget, illetőleg t. előfizetőimet, hogy az álta** (Egy bécsi lap hire szerint) az egybegyült tekben történnek.
lam héber, aram és görögből, tehát az eredetiből magyar püspökök elhatározták, miként a konkor** (Kolozsvárit) gépgyárat terveznek részvémagyarra egészen újonnan forditott biblia vagyis dátum ügyében nem emelnek szót, hanem bevár- nyek utján. A kezdeményezők közt tekintélyes
szentirás, mind az ó, mind az uj testamentom sajtó ják, mit határoz a magyar törvényhozás az iskola, neveket emlitnek.
alá került. Nyomatik Pesten nagy alakban, jó házassági- és felekezetközi ügyek tárgyában, hogy
nagy és jól olvasható betűkkel: és még ez év foly- aztán az illető törvényjavaslatok ellen a főrendiBalesetek, elemi csapások.
tán kikerül a sajtó alól. Lesznek 10, 5 és 2 ftos házban megküzdjenek és álláspontjukat főpász** (Tűzvészek.) Vinna községben (Ungmepéldányok. Az előfizetések folyton szívesen fogad- tori levelek által is közzé tegyék.
gye)
39 ház égett le számos melléképülettel; egy
tatnak. A levelek és az előfizetések hozzám Po** (Budán az iskolái közvizsgáknál) ugy tazsonyba intézendők. Vegyék egyelőre is mindazok, pasztalták; hogy a tanulók nagy előmenetelt tet- mberélet is esett áldozatul. A kár 15,605 frtra
kik a dolgot lehetségesitették, köszönetemet. tek a magyar nyelvben. Unger budai képviselő megy. N.-Ruszkában 65 házat hamvasztottak el a
Azon voltam, hogy a nyilvánult bizalomnak meg- ennek örömére 160-at a vizsga után megven- lángok számtalan gazdasági épülettel; a kárt itt
33,792 frtra becsülik. Végre Domoszlában esett álfelelhessek. Pesten, július 17-kén. — Kámory dégelt.
Sámuel, tanár.
** (Az osztrák tanítók) állandó választmánya dozatul 47 ház kisebb épületekkel; a kár 21,827
** (Lukácsi Kristóf,) szamosujvári plébános, a magyar közoktatásügyi miniszterhez intézett frtra rug.
** (Jelentékenyebb égés) közelebb Magyarorelőfizetést hirdet ily czimü 40 ívnyi munkára: „A levelében meghivta a magyar tanítókat a Brünnszág
következő helységeiben volt: Hányon, Zalamagyarok őseiéi, hajdankori nevei és lakhelyei" ben tartandó második osztrák tanitó-gyülésre. B.
eredeti örmény kútfők után. Az előfizetési ár 3 ft Eötvös a meghívásra szives levélben azt vála- megyében leégett 30 ház; Rétfaluban, Vasmegyé50 kr. a határidő október vége.
szolta, hogy a meghívást közli a magyar tanitók- ben 49; Balsán, Szabolcsban 70; Tisza-Lökön
Üf. (Az „Unió") csakugyan megszűnt, habár kal, habár rendezetlen tanügyi viszonyaink közt Szabolcsban 20; Bártfán, Sárosban 86; Szrnyén,
diplomatikus titokteljességgel tiltakozott is né- nem sok reménye van arra, hogy a magyar taní- Trencsében 67; Kompolton, Hevesben, 29; Perbetén, Komárommegyében 200 ; Szentén, Nógrádhányszor « megszűnés hire ellen. Szerkesztője, tók Brünnben számosan megjelenhessenek.
ban 20-, Göncz-Ruszkán, Abaujban 18;BakonySándor József, átvette a „Kol. Közlönyt." ígéri,
— (Beküldetett.) A hazai lapokban már többhogy független Deákpárti közlönyként fogja ször volt említés téve aGönczyPál által tervezett, Nánán, Veszprémben 86.
vezetni.
hazánk oro-hydrographiai viszonyait pontosan
m njság?
** (Jelentés). Hála, az észszerű népnevelés előmutató „Magyar korona tartományai földabrohazánkban is mindinkább terjedő szellemének, — száról.''Most midőn ez iskolai használatra valóban
** (Felséges királynénkról) azt írják, hogy
a „Népnevelők lapja" oly helyzetben van, hogy igen czélszerü fali térképet a vallás és közoktatási
környezetében
Ischlben nem igen hallani más
múlt hó elején félbenszakadt pályáját e hónap, minisztérium a hazai mindennemű tanintézeteknek
azaz: július 22-én ismét folytathatja, s azért foly- használás végett engedélyezte és ajánlotta, ismé- nyelvet, mint magyart. Ö Felsége a nap legnatatandja. Egyébiránt a további szives megren- telve figyelmeztetjük e földabroszra a hazai tano- gyobb részét a kisded Mária Valéria kir. herczegnővel együtt egy magasan fenn a hegyekben fekvő
delések az ügy érdekében újra és újra kéretnek. dák elöljáróságait, igazgatóit, tanárait és tanitóit. gyönyörű villában tölti el, mely alkalommal kizá(Jul.—szept.-re 80 kr., jul.—decz.-re 1 ft 50 kr.) A közoktatási miniszter megbízásából szerző most rólagos környezetét Hunyady grófnő udvarhölgy,
— Pest, jul. 12. 1868. Márki József tdr. (Kecs- dolgozik Európa hasonnemü fali abroszán, mely Ferenczy kisasszony, a csecsemő herczegnő ajája
keméti-utcza 5. sz.)
nemsokára meg fog jelenni.
Lózsi asszony, és a szegszárdi dajka képezik.
— (Egy kis füzet) jelent meg ily czimmel:
** (Adatok a pesti iskolák statistikájához.)
^ (Az európai távirda-konferenczia tagjai)
„Legújabb javaslat a keleti marhavész meggátlása Pesten jelenleg 16 elemi iskola létezik 78 tanoszs kiirtása érdekében." Közli Morzsányi Sándor, tálylyal. A belvárosban 4 iskola 2254 tanulóval; 14-én este érkeztek meg fővárosunkba. A követmint a keleti marhavész elleni Aderse-féle óv- és a ferenezvárosban 2 iskola 871 tanulóval; ajózsef- kező nap reggelén Gorove miniszternél tisztelgyógyszerek birtokosa. Kiadta Bartalics ; ára 20 városban 3 isk. 1843 tan.; a terézvárosban 5 isk. kedtek; onnan aztán a miniszter vezetése alatt fő
krajczár.
1968 tan.; s a lipótvárosban 2 isk. 651 tan. össze- távirdahivatalunkat látogatták meg; majd a mi** (Matejko) krakói lengyel festesz híres sen 7387 tanuló. — A józsefvárosi két segéd is- niszterhez tértek ebédre, hova más miniszterek ia
müve, mely az utolsó lengyel országgyűlést ábrá- kola, a szürke nénéké és a kőbányai együtt 857 hivatalosak voltak. Meglátogatták utóbb a Marzolja, 8 mely Parisban a tavalyi kiállításon nagy tanulót számlál; végre a magán elemi iskolákba gitszigetet, az ó-budai hajógyárt és városunk
érmet nyert, jul. 20-án kezdve az „Országos kép- 449 tanuló jár. összesen tehát Pesten a katholi- egyéb nevezetességeit; mindenütt a derék magyar
zőművészeti társulat" kiállításában lesz kiállítva. kus iskolákba 8693 tanuló jár, de iskolaköteles képviselő, Takács tanácsos ur vezette őket.
** (Mihály fejedelem emléke) Aradon is megA kép tulajdonosa királyunk ő felsége.
kath. gyermek van 10,512, — tehát 1971 pesti
** (Uj zenemüvek.) Németh Jánostól két ze- kath. gyermek épen nem tanul. — Vegyük éhez ünnepeltett. A templom rendkívül megtelt nemnemű jelent meg Rózsavölgyi kiadásában. Az még tekintetbe azt, hogy a jelen rendszer mellett csak g. k. hívek, de a legkülönbözőbb felekezetegyiknek czime: „a mit a nők legjobban szeret- az iskolába járó is miként és mennyit tanulhat, s béliekkel, mi tanusitá, hogy a szerb nemzetet ért
nek." Ábránd magyar nótákra. Ara 60 kr. — A elmondhatjuk, hogy iskolai ügyeinkkel bizony csapás átalában Magyarország lakóinak részvétét
is felkölté. Ott voltak a megyei hatóság legfőbb
második: „Jaj be pompás!" Eredeti magyar nó- nem igen dicsekedhetünk.
képviselői, városi hivatalnokok, a cs. kir. tisztikar
ták. Ára 60 kr.
számos tagjai s a különböző egyházak lelkészei.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
Az oltár előtt egy fekete posztóval bevont asztaEözintézetek, egyletek.
•$. (A gabnaárak felöl) a P. Ll. azt jövendölt lon számos gyertyától körülvéve, egy főtt búzával
** (A magyar tud. akadémiában) jul. 13-kán volt a múlt héten, hogy le fognak szállani. Miután telt edény állott, mely a fejedelem testét jelkémathematikai és természettudományi osztálygyü- nem szállottak le, a „Hazánk" szemére veti, hogy pezte. Az asztal körül deli szerb ifjak két sorban
lés volt, Érdy János elnöklete alatt. Először Thán a vevők érdekében jövendölget, az eladó közön- kardosán álltak, s a szerb deák-dalárda megható
Károly értekezett, két rendbeli ásványos viz vegy- ség ámítására. Egyszersmind azon hitét fejezi ki gyászdalokat zengett. A szertartás végeztével az
bontását mutatván be, u. m. a baranyamegyei a „Hazánk", hogy a mostani gabnaárak fenn fog- edényben volt búzából a közel voltak mindegyike
harkányi és a sárosmegyei sulinyi vizekét. Ezek- ják tartani magokat legalább őszig, mig az ame- néhány szemet kapott; átalában az egész gyászután Akin Károly mutatott be két érdekes tudo- rikai szállítmányok megérkeznek. Mi nem osztjuk ünnepély mindenkiben kegyeletes érzetet ébmányos curiosumot: Newton egy sajátkezű leve- ezt egészen, mert a gabnaárakat köztudomásúlag resztett.
lének fénykép-másolatát, és d'Alambert hirneves nem csupán Amerika szabályozza. Ha Európában
•• (Karagyorgyevics Sándor) volt szerb uralmathematikus művének az akadémia könyvtárá- jó termés van, leszállnak azok Amerika nélkül is.
kodó hivatalosan idéztetik a f. hó 16-án megjelent
ban, a gróf Telekiek könyvei között véletlenül
** (A keresk. minisztérium) körrendeletet magyar hivatalos lapban, hogy mint az Obrenofölfedezett azon példányát, melyben a szerző
küldött
a hatóságokhoz, mely szerint házalók csak vics fejedelem megöletésében részvétellel gyanúsajátkezüleg irt a könyv szélére jegyzeteket. Szabó
sított jelentse magát jul. 8-ig (ó-naptár szerint) a
József rendes tag a mathematikai és természettu- Magyarországon és az osztrák birodalomban kébelgrádi törvényszéknél; ellenkező esetben mint
szített
portékát
árulhatnak.
Azonban
fűszert,
dományi bizottság közelebbi ülésének jegyzőmakacsot el fogják marasztalni.
könyvét olvasta fel. Egy nevezetesebb pont van párolt olajt, italt, ezukrot, ezukorsüteményt, cso** (Zavargások Triesztben.) Már a „Politikai
koládét,
mézeskalácsot,
irt,
kenőcsöt,
bármely
orbenne. A bizottság sérelmes föliratot kíván intézni
Ujdonságok"-ban
emiitettük, hogy Triesztben
vosszert
embernek
vagy
baromnak
valót,
mérget,
a minisztériumhoz a miatt, hogy az ázsiai expedicziónál az akadémia küldöttei számára nem hagya- higanyt, dárdanyt, ebből vagy ólomból készített nagymérvű csendzavarások voltak jul. 10 kén.
tott hely. A panasz szenvedélyesen, éles hangon vegyszert, durranyagot, ásványsavat, nemes erezet Oka ennek Bach helytartó, ki ultramontánokat
van szerkesztve. Szabó fölolvasta az egészet 8 a és drágakövet bármely állapotban, egyházi edényt pártoló rendeleteivel izgatta fel a népet. Nagy
jelenvoltak, a titkár némi óvakodó ellenvetése vagy öltözetet, katonai felszerelési tárgyat, sors- néptömeg foglalta el a városháza előtti tért és a
jegyet és ahhoz való részjegyet, irodalmi művé- közte és a helytartósági épület közti utczákat,
daczára is elfogadták azt egész terjedelmében.
szeti és egyedárusági tárgyakat nem szabad árul- időnkint kiáltásokat és füttyöket hallatva. Ekkor
egyes rendőrcsapatok vonultak át az emiitett
niok.
Egyház és iskola.
utczákon.
Minél később lett, annál nagyobbra
** (A nemes fémmügy ár-részvénytársulat)
növekedett
a néptömeg, a midőn a rendőrség naközgyűlésén,
az
alaptőke
500,000
ftra
állapíttatott
(j
egyetem.) A kormány elhatározta,
gyobb csapatokban avatkozott be, a helytartóság1
hogy Kolozsvárott egyetemet állít, és pedig már meg, de elhatároztatott, hogy egyelőre csak 1000
épület előtt hangos kiáltások történtek (a,,Cittaa jövő iskolai évben. A rendes tanárok 3000, a db. 200 ftos részvény fog kibocsáttatni, mely már dino" szerint: Éljen Ausztria! Éljen Giskra! l e
alá
van
irva.
.Ebből
35,000
ft
a
gyárépületre,
rendkivüliek 1500 frt fizetést kapnak. Egyszers-

Irodalom és művészet.
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— Kenderes. D. E. Az érintett egri levélben csupán
Bach-chal!) A néptömeg a városház előtt néhány mellbe lőtt, hogy a papir fojtás a mellcsontig hatény volt egyszerűen megemlítve. A „czáfolat" ellenben
pereatot kiáltva, a püspöki palota elé vonult, hol tolt s azt ia megsértette. Kisült ez alkalommal, aszemélyeskedések
terén mozog és semmit nem bizonyig
a pápa és a papok ellen kiabált. Erre a pápai hogy a menet közt még vagy 5—6 lövöldöző volt, azért nem közölhető.
konzul lakásáról a czimer a pápa és az allocutio s valóságos csoda, hogy több baj nem történt. A
— Debreczen. Csapó-utcza. S. I. A kivánt lapok, sőt
elleni kiáltások között leszakittatott. A rendőr- törvényszék e legénykedőt félévi fogságra ítélte 8 azok egykori kiadóhivatala, szerkesztősége, még nyomdája
ségnek sikerült a czimert biztosságba helyezni. igy a lakodalomnak szomorú következménye lett. is — nem találhatók többé! s azért kivánatát nem teljesítAz olasz főkonzul lakása előtt Olaszországot
** (Öngyilkosság.) F. hó 15- én a vácziut melletti hetjük.
— Tószeg. P. Önnek, meghiszszük, kedves dolgot
éltették, s innen a kapuczinusok kolostorához vo- temetőben egy 16—17 éves fiatal ember pisztoly- tennénk első verskisérletei közlésével; de a közönség beznultak, melynek lakói félreverték ijedtségükben a lövéssel vetett véget életének. A sírok közé egy zeg nem köszönné meg, s talán az „angyali" Ilonka sem.
— M.-Vásarhely, vagy Korond. Sz. B. Magánlevél
harangokat. Rendőrség, és mint mondják, sorka- fa árnyékába ült s a pisztolyt a szájába tatva, igy
tonaság is, szétűzte a tüntetőket. Szuronyokkal és suté el. Azonnal szörnyet halt. A zsebében írást indult ma.
— Hegyen. Merő okoskodás, melegség és emelkedés
kardokkal sérülések is történtek. A „Cittadino" találtak, melyre fel volt irva neve, lakása. E sze- nélkül.
Jobbat várunk.
szerint Wetzlar osztálytábornok megtagadta a rint czipészlegény volt a Ferenezvárosban. írása
katonai karhatalmat. — Bach helytartó hir szerint végén az volt, hogy a zsebében levő szivarokat
beadta lemondását. Jól tette.
azoknak hagyja, a kik holt tetemét megtalálják.
SAKKJÁTÉK.
** (Embertelenségek.) Felső-Vadászról Abauj** (Tüntetések Bécsben a pápa ellen.) F. hó
451-dik sz. f. — Bayer K o n r á d t ó l ,
14-én Bécsben mintegy 3000 polgár gyűlt össze, megyéből egész sorát irja le a borzalomnak a plébános.
E
hely
mellett
fekvő
Kupa
községben
B.K.
(Olmützban).
tiltakozni a pápai allocutio ellen. Kötörő szenvedélylyel emlegették, „hogy a pápa őket nevezi nevű nő már 5 éven át lévén P. J . nevű úriemSötét.
bűnösöknek, mig szemei előtt 20 bibornok a leg- bernél gazdasszony, a közelebbi időkben köztük
erkölcstelenebb életbe merülve tobzódik." Volt, uralgott naponkénti czivódások következtében, az
a ki indítványozta, hogy valamint a pápa átokkal elcsábított nő, a maga három törvénytelen gyerakarja sújtani a népet, mondja ki a nép ia a pápa mekének javára kötött szerződést ügyvéd által
számkivetését. Az allocutiót széttépték; az óvást kívánta érvényeaittetni, mit az öreg csábító észegyhangúlag elfogadták. — A Lajthántul levő revevén, embertelen boszura határozta el magát,
birodalom más részeiben is történnek tiltakozások. fejszét és hosszú kést köszörült, s egy hajnalban
** (Nagy hadi tábor) fog Pest közelében fel- az alvó nőnek fejét jobb oldalról egy fejsze vágásállittatni hallomás szerint, gyalogságból, lovasság- sal ketté hasitá, mi már magában halált hozott
ból s tüzérségből s a csapatok Komáromtól kezdve volna, de még ezzel sem elégedett meg, s a késsel
a Dunán innen 8 tul mind össze fognak vonatni. gyomrán ejtett még a nőnek több halálos szúrást,
mig végre ugyanazon késsel saját torkát is elmet** (A pesti városi törvényszékhez) Újvidékről szette. — Felső-Vadászon juc. 30-kán az ottani
összesen 7 egyént szállítanak, a kik mind a bel- grófi uradalom gazdája iszonyú káromlások közt
grádifejedelem-gyilkosságban való részesség vádja serkentett dologra egy bérest, ki felbőszülvén, a
alatt állanak.
kezében volt vasvillával ugy vágta fejbe a károm** (Miletics Svetozár,) a kiről azt irták a lapok kodó gazdát, hogy az azonnal eszméletlenül
hogy megszökött, 14-én jelen volt a képviselőház rogyott földre s minden orvosi ápolás mellett
ülésén. Lehet, hogy ott biztosabban érzi magát, sincs remény életéhez. Ugyanaz napon ott két 15
mint másfelé,
éves pásztor fiu a nagyon is kora szerelemféltés
** (Mircse János), kire a kultuszminiszter az dühe miatt annyira összeverekedett, hogy vérenga
b
e
d
e
f
g
h
olaszországi gyűjteményekben levő magyar törté- zéseik folytán az egyikfiubelehalt.
Világos.
nelmi okmányok fölfedezését bizta, a következő
** (Névváltoztatások.) Litsauer Nándor LiVilágos indul és 4-ik lépésre matot mond.
érdekes távirati jelentést küldötte : „Nagy felfedezést tettem ; Báthory István Farkas Ferencz- tasi-ra., Knauf Károly Karcsai-ra,, Dröthandl
czel 1843-ban a magyar nemzet történelmét Pa- Emil Korányi-ra, Kutserka Irma Balázs- ra,
duában megiratta. Farkas Paduában elhalt. Bá- Franki Júlia Császár-ra, Dvarányi Pál Udvardithory a Farkas kezére bízott megbecsülhetetlen ra, Schneiderhahn János Szahó-ra, özv. Homeiszmérvű magyar okmányokat történelme szövegével ter Jánosné Havasi-va,, Kohn Ármin Kunodi-xa,,
együtt Lengyelországba vitette. Reményem van az Ferber József Szinnyei-ve, Okál Ferdinándné
okmányokat és történelmet hazánkba juttathatni. Ormodi-ra,, Ehrenreich Mór Komáromi-ra, Menés
A pápai legátus levelezéseit felleltem, melyeket a del Sámuel Mendelényi-re, Janovich Mihály
magyar udvar felől irt 1489-ben, nemkülönben Jánosi-xa, Bauer Bajosai-ra változtatták neveiket.
— (Halálozás.) Kazinczy Gábor özvegye
Beatrix és Ulászló házassági perirományait."
j^-. (Izraelita hivatalnok.) Ó-Paulison a na- Faji Fáy Emília hosszú szenvedés után jul. 9-kén 1868. második félévi folyamára.
pokban egy izraelitát választottak jegyzőnek. 46 éves korában meghalt.
Helyesen, ha az volt a legérdemesebb rá.
Előfizetési feltételek:
— („Kossuth élete és pályája1' czimü munka
** (Eltűnt) Gothard István nevű polgár Pestről a kecskeméti utczából. Június 30-án kiment ügyében.) Elhárithatlan akadályok, melyeket elő- postai küldéssel vagy Buda-Pesten házhoz horrelátni nem lehet, a „Kossuth élete és pályája"
datva:
hazulról és neje azóta semmit sem tud felőle.
czimü
munka megjelenését gátolván, kénytelen
** (Szeged környékén) a személy- és vagyonA Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
biztonság igen rósz lábon áll. Ott ugyanis a vagyok a t. előfizetőket fölkérni: szíveskedjenek
együtt:
a
késedelmet
elvtársi
jóindulattal
megbocsátni,
s
rémületes hirre kapott Babáj rablóbandája nem- m
e
Félévre
(július—deczember)
. . . 5 ft. — kr.
^g
gy
ideig
türelemmel
lenni.
A
fontos
munka,
csak él és uralkodik, de mint mondják, napról
mint
e
nemben
első
—
legfölebb
a
jövő
hó
végén
4
Vasárnapi
Újság
külön:
napra szaporodik is. A szemtelenségig vakmerő és
garázda tetteikről naponta ujabb hirek érkeznek; kerülhet sajtó alá. Az összes előfizetési pénz Félévre (július—deczember) . . . 3ft.— kr.
3 a vármegyei és városi perzekutoroknak még ka- Heckenast urnái, s így a legbiztosb kézben lévén,
Politikai Újdonságok külön:
tonai fedezet alatt sem sikerült a rablókat elfogni. aggodalomra egyaránt semmi ok nem forog fönn
Babáj társaival a zsombolyai szekérpostát az ottani s csak a várakozás kellemetlenségeért kell hát Félévre (július—deczember) . . . 2ft.50 kr.
indóháznál kirabolta, a fedezetül levő két katonát elnézést kérnem.
p C Teljes számú példányokkal még folyvást
Pest, jul. 15. 1868.
Áldor Imre.
agyonlővén.
szolgálhatunk.
** (Rósz szokás,) mely országszerte divatozik,
AVasárn. Újság és Poüt. Újdonságok
Szerkesztői mondanivaló.
hogy a lakodalmak alkalmával tartatni szokott
kiadó-hivatala.
meneteknél az ifjak az utczán végig pisztolyokból
— Maros-Vásárhely. D. F. A küldeményt vettük s
lövöldöznek, minek az a káros következése lehet, a továbbit is elvárjuk. A székely ballada igen szép, de
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
hogy vagy a falut felgyújtják vagy valakit meg- aligha már előbb is nem olvastuk. Üdvözletünket s jó kiLapunk mai számához van mellésértenek. Pécsett a napokban állott a büntető- vánatainkat!
— Pozsony. Sz. J. A régi hirlapirodalmi statistikát
törvényszék előtt egy ilyen lövöldöző, ki csupa kerestük a kéziratok közt, de még nem akadtunk reá. kelve: a „Magyar Katonai Naptár" előfizetési
felhívása 1869-re.
legénykedésből a nézők közül egy leányt ugy Ujolag keresni, s ha meglesz, közölni fogjuk.
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Előfizetési felhívás "*•

AVASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok

TARTALOM.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- é; KatholikUB és protestáns
naptar
betinap
Vasár.
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

G&rög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Nap
hossza

kél

Július
Július (ó) Tham. R. f. P- 6. p.
D 7 Leg. megv. D 6 Vincze J F I Prokóp 29
116 58 4 24
Illés prof. [flnn. Illyés
8 Pongrácz
1 Ab. Ros. U7 55 4 25
Dániel prof.
Dániel
9 45 vértanú
118 52 4 26
2
Magdoln. Mária Mária Magd. 10 Euphemia
119 49 4 27
3
11 Proklus
120 47 4 28
Libór, Apollin. Apollin.
4
|12 Gábor
5 Libussa 121 44 4 29
Krisztina szűz Jolánta
[13 Aquilles
6 S. Házon 122 41 4 30
Jakab, Kristóf Kristóf
Hold változásai. 3 Első negyed 26 án, 3 óra 7 perczkor délután.

Báró Orczy Lőrincz (arczkép). — Emlékkönyvbe. —
Magyar költők. — A Nibelung-ének. — A hallás és szerHold
vei (két ábrával.) — Obrenovics Mihály a ravatalon (képhossza |
nyng.
pel). — A nyíregyházi evang. templom (képpel)- — Szerbia
<5. p. állami és társadalmi életéből (képpel). — A ragályterjedés
f. P110 21
7 19 élő okai. — Palást. — Mérges-e a rézedény? —Egyveleg.
125 29
8 9
140 36
8 50 - Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egy155 34
9 27 letek. — Egyház és iskola. - Ipar gazdaság, kereskedés.
170 14
9 59 — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Szerkesztői
184 34
10 29Í mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti naptár.
198 29 11 20'l0 561
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Czélszerüknek bizonyult gyakorlati czikkek

általános

Magyar

6s kereskedelmi

közgazdászati, ipar-

GYNÖKSÉG

KÖZPONT

Pesten, a belváros közepén, scbestyén-iitcza 5. száma házban, a ,.kigyóhoz" czimzett gyógyszertár átellenében
Ezen intézet biztosítékul sz. kir. Pestvárosa tanácsánál 10.000 forintnyi óvadékot (cautiot) tett le s működését
folyó 1868. évi június hó 15-én kezdette meg.
telére biztos tájékozást
I lönféle
nemeit tárgyazó

s tényleges eljárási segélyt nyújt, s az ügyletek és üzletek kükérdésekra vagy teendőkre nézve szakismereten alapuló véleI. Adásvevésl figyek. Működési köre kiterjed ingatlanok, és pedig földbirtokok,! ményt, józan és becsületes tanácsot, kimerítő s alapos értesítést, útbaigazítást és felviházak, gyárak, bányák, iparüzletek és telepeket tárgyazó adSsvevési, haszonbérleti és : lágosítást ad.
csereüzletekre. Nemkülönben országos termények, valamint állam-, ipar s egyébnemü \
A vidéki üjyködő felekre nézve mégfigyelemreméltó,miszerint az intézet elvállal
értékpapirok, úgyszintén magánosok értékokmányai s jelzálogiiag biztosított követeié-! megbízásokat is mindazoktól, kik a Budapesten székelő kir. miniszteriumokaál, kir.
sei eladására és vételére.
| kúriánál, váltó-, bánya-, megyei és városi törvényszékeknél, — egyházi, politikai, pénzDíjszabályzat: 5000 ftig '/« százalék, — 5000 fton felül pedig '/« százalék.
j ügyi, megyei és városi hatóságoknál, — ugy szintén nevelési és tanügyi, művészeti,
II. KfllcsÖBÜgyek : Kieszközöl pénzkölcsönöket földbirtokokra, pest-budai há- i kereskedelmi, ipar, közkereseti, hitel és részvénytársulatoknál, intézeteknél és egyletekzakra, házhelyekre és külsőségekre, — hitelintézeteknél, takarékpénztáraknál, bankok-j nél tárgyalás alatt levő ügyeikre nézve felvilágosítást kivannak, vagy ügyeiknek netanál és magánosoknál, — egyesek, községek, testületek részére, a kölcsönkereső kivánata j liíni szorgalmazását óhajtják; miáltal különösen a fővárostól távolabb lakó felek terhes és
szerint rövidebb vagy hosszabb időre, illetőleg több évi törlesztésre s addig is, mig a| költséges utazásoktól, időveszteségtől s fáradságtól kiméltetnek meg. A megbízások
kért kölcsön utalványoztatik, ha a kölcsönvevönek sürgetóleg szükséges, előleget is' lehető gyorsasággal teljesittetnek mindennemű ügyletben postafordultával, rendkívüli
igyekszik kieszközölni. Nemkülönben állam-, ipar s egyébnemü értékpapírodra, ma- ( sürgős esetekben pedig a felek kivánatára, táviratilag is adatik értesítés.
gánosok értékokmányaira s jelzálogailag biztositott követeléseire kölcsönt illetőleg előDíjszabályzat: Az e részbeni eljárásokért az ügy fontosságához s minőségéhez,
leget eszközöl, valamint tőkepénzeket biztosan elhelyez.
valamint az utánjárás s fáradsághoz képest méltányos díj fizetsndő, — egyesség esetéDijsíabályzat: 10,000 ftig •/, százalék, — 10,000 fttól 50,000 ftig '/« százalék, ben pedig évi általány is határozható. Valamely egyszerű megbízás folytán teljesített s
— 50,000 fton felül pedig '/a százalék.
egy félnapnál több időt nem igénylő eljárásért s erróli értesítésért azonban csupán 2 ft.
III. Pénzbehajtási ÜKyek. Elvállal mindennemű pénzbehajtási ügyleteket; dij igényeltetik, melynek előlegesen leendő beküldése kéretik.
továbbá járadékok, kamatok és osztalákok behajtását és értékesítését.
VI. Írásbeli és irodai munkalatok: Jelesül: beadványok, folyamodványok,
Díjszabályzat: Mint a kölcsön ügyletnél.
.
IV. Biitositasi ünyek. Mindennemű élet és halál eseti, járadéki stb., továbbá felebbezések, semmiségi panaszok, felszólalások, hirdetmények, költségvetések, számaelemi károk, és pedig jég- és tüzkáiok elleni biztosításokat,— ugy szintén szállitmányi dások, jelentések, levelezések, hirlapi czikkek, javallatok, alapszabályok, tervezetek
javaknak vizén, ssárazon vagy vasúton történhető veszély elleni, valamint jelzálogos minden közigazgatási, községi, philanthropiai és honosítási, — egyházi, nevelési és oktatási. — honvédelmi és katonai, — közgazdászati, ipar, kereskedelmi és bányászati, —
követelések lejáratkori kifizetésének biztosítását is eszközli.
Díjszabályzat: A biztosítási ügyek díjmentesek és csupán az intézet készpénz- közlekedési, építészeti, hajózási és vasúti, — pénsügyi és adózási ügyekben. Legfelsőbb
beli kiadásai terítendők meg. — Oly kivételes ügyekben azonban, melyek kizárólag a helyen benyújtandó kegyelmezési és esedező kérvények. Intézetek, társulatok, testülebiztosító fél érdekében nagyobb írásbeli munkálatot, rendkívüli fáradságot s utánjárást j tek, egyletek, vállalatok alakítására, — gyógyszertárak felállítására,—országos és hetivásárok tartására, — jótékony czélu sorsjátékokra, — névváltoztatásokra szükségelt
igényelnek, a programm értelmében csekély ügyleti dij számittatik
V. Ügynöki és bizományi flttyek. Elvállalja bel- és külföldről magánosok, engedélyeknek, — czimek és kitüntetések adományozásának, — valamint uj felfedezéintézetek, társulatok, testületek, egyletek, községek, kereskedő házak és gyárak érdekei- sekre, találmányokra s javításokra kizáró szabadalmaknak kieszközlését tárgyazó folyanek képviseletét, — úgyszintén egyesek pénzügyi s birtok-viszonyainak rendezését s modványok, írásbeli munkálatok minden európai nyelven.
vagyonának kezelését. Mindennemű közhasznú s a közjólét fejlesztésére czélzó intézeAz intézet mindezeknek szakszerű szerkesztését, gyors elkészítését sz illető helyetek, társulatok, egyletek s vállalatok alakításában a létrehozásában közreműködik. A ken s hatóságoknáli benyújtását s elintéztetésüknek szükséghez képesti szorgalmazását
közérdeket gyakorlatilag előmozdító uj felfedezések, találmányok s javítások értékesí- elvállalja, illetőleg eszközli s az eredményről gyorsan értesít.
tését s életbeléptetését, ugy szintén fontosabb s nagyobbszeril áruszerzési és szállítási
Díjszabályzat: Ezen teendőkért a tárgyak fontosságához s a munka terjedelméüzletek létesítését eszközli. Letéti és leszámitoláii üzletekben eljár, s általában mindazon hezképest 2—10 ftnyi mérsékelt dij számittatik; egyesség íoiytán azonban évi átalány
ügyleteket végzi, melyek a bei- és külfö'.d közti gazdágzati, pénzügyi, hitel, ipar s ke- is állapitható.
reskedelmi viszonyok és üzleti összeköttetések előmozdítására, a közforgalom élénkíSzegény sorsú s ügyefogyott felek részére, kik szegénységüket hiteles bizonyittésére, gazdaság' és iparterményeink kivitelének emelésére s általában az anyagi éiet
fontosabb mozzanatait 8 az üzletek különféle ágazatait érintő köz- és magánérdekek ványnyal igazolják, a kellő útbaigazítás, véleményezés, tanácsadás és eljárás dij nélkül
hasznára szolgálhatnak. Mindezeken kivül az érdeklett feleknek terveik s czéljaik kivi- teljesittetik.

tjzlettárgyai és díjszabályzata.

"-fvá

Wnv^vPknek 8 beadványoknak a Budapesten székelő birőságoknáli benyújtását is eszközli; DirOi íteletek s végzések végrehajtásánál Kozoenjar; aiia
KJÍuetőteg feíSezttfÍerek és jogügyek állá.át nyilván Urtja, azoknak elintézését szorgalmazza s e részben gyorsan, fcmentoleg . alaposan értesít.
~ ' Levelek csupán bérmentve fogadtatnak el. " W i
Pest, 1868

Paris, 1862.
nagy
arany-érem.
175

Teljes szövegű progranuiiok kívánatra dij nélkül és bérmentve küldetnek.
KÁRMÁN LAJOS,
július hóban.

köz- és váltóügyvéd, s a fentebbi intézet ahpitója és tulajdonosa.

180 (1)

Wagemann Gusztáv

Bécs, 1866.
nagy
ezüst-érem.

petróleum, finomító,

<*-«>

cs. kir. szab. első bécsi

stearin-gyertyák, gépolaj és parafin kocsikenőcs-gyára
BÉCSBEN.
központi iroda Stadt, Wallfischgasse Nr. 7.

Ajánlja a közelgő nagyobb fogyasztási időszakra, mint átalánosan kitűnőnek elismert gyártmányait a legjutányosb gyári árakon.
réltessék fal a kereskedésben elő forduló
Gépkenö-olaj és zsir.
8 nevére nem méltó pót-kocsikenócscsel.
A gyár által készített gépkenő-olaj
és zsir, a múlt nemzetközi kiállításon PáBécsi stearin-gyertyák,
risban a nagy arany-éremmel tüntettetett a legfinomabb minőségben narancssárga
g
ki, B csaknem az egész osztrák vaspályák
papírban csomagolva.
s több iparági s gar.dászati vállalatok által használatba vétetett. E gépolaj kitűSálon és asztali gyertyák,
nőségét jelesül a cs. kir. szab. északi,
bécsi és vámfontokban.
nyugati s az állami vaspálya igazgatóságok s több nagyobbszerü iparági vállaPetróleum,
latok bizonyitványai igazolják, melyek
vesEélynélküU, s fel nem lobbanó, jótálbármikor megtekinthetők.

Belga szab. koesikenőcs,

setétkék, világoskék és sárga a legfinomabb minőségben; e kocsikenőcs ne cse-

lás mellett, valamint

Ligroine,

A legfinomabb minőségben.

KURTZ ALAJOS

Használati
utasításokat
valamint raktárunk
kimerítő' czikksorzatát
kívánatra küldünk.

Folyton fáradva

a szüntelenül elóre

törekvő ipar legújabb készítményei megszerzésében, kovezerQnek
itlőrÓl idóre e

találjak

fölváltva oly találmányok sorozatát

Alkalmas keresztelési
dékok.

Háztartási czikkek.

Érdekes ujdonságok.

Fegyver-kedvelőknek

Dohányzók számára.

Utazni szándékozók

Zenekedvelőknek

r

A lak-szobák díszítéséül.

Hölgyeknek

alkalmas
dékok.

aján-l

r

185 (2—6)

\í.

Külső és titkos betegségek
ét

(az orvosi kar átellenében),

ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű iró-, levél- és rajzpapirok, ugyszinte mindennemű iró- és rajz eszközeit, valamint nagy
raktárát mindenfajta vonatozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben
a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papirok monogrammal és névnyomattal elkészítetnek.
100 db. 8-rét
levél-papir névvel vagy két betűvel — ft. 50 kr.
100 „
„
finom
„
„
„ „
„ — „ 80 „
100
j»
),
»>
,,
_
monogrammal
.
20
100 „
„
„ színes „
„
. . .
1 „ 50 „
100',, látogató-jegy kőnyomat . i . . . • • • • — „ 90 „
S0T Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutányosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű bör-diszáruk, mint
fénykép-albumok, iró-mappák, jegyzőkönyvek, pénztárczák, tintatartók nagy választékban kapható.
176 (2—10)

diezrmi és háztartási czikkek raktára által

Pesten, Dorottya utcza 2. sz. a „Magyar Király" szálloda átellenében.

Levélbeli
megbízások azonnal
teljesittetnek.
Meg nem felelő
tárgyak
vissza vétetnek.

hirdetés utján ismertetni, melyek czélszerüség, bebizonyult jó minőség, és jelesséirük által leginkább kitűnnek, czíkkeink sokféleségnél fogva ez az egyedüli mód, helybeli ugy mint vidéki tisztelt vevőink figyelmét valóbi
lásra méltó tárgyakra vezetni, melyek a jelenleg oly olcsó p~~""
postai fuvarbér által alig drágittataak. Ma ajánlunk :
Angol r u h a f o g a s o k , előszobák, szobák, irodák ' Fej-párnák ft. ő.~ 5 50.
és ruhaszekrényekben igen czélszerüen alkal- ! Jíyak-párnák ft. 4.50.
mázhatok,
Angol szivartárczák, vállba akaszthatok, finom
öntött vasból 3 és 5 függesztő vei,
sárga ppatent-borból,
Fagylalt készítő gépek.
ft. 1.80. 2.75.
Egy IS latos ezüstből kés7(llt kést, villát és kína5 darab szivarnak
25 50
Sárga rézből porczellán gombokkal, 6 ruha5.—
lat tartalmazó csinos tok ft. 7.50 és 9.—
. a l a k ú g é p e k , határozottan ft
és 4 kalap-függesztővel, igen elegánsak, fc. 3.50. ft. 3.30. 4.40.
Síiote ilyen, kávéskanállal ft, 10.50. 12.—
, segítségével 10 perez alatt
S
i
e
r
s
z
á
m
k
é
s
e
k
igen
csinosak,
keZsebbel!
Padolat
(parquet)
tisztító
kefék,
25
font
1
tok 6 uzsonna-késsel ft. 6.B9.
r
fagylalt állittatik elő, mely készitésköxben egy
_
nyér- és tollvágo késeket, ollőcekát, kőTömtiszti1 .12
,
,
. 12.75.
C
azokban alkalmazott kanál alakú készület által nehezek, súlyuk által igen könnyítik a parquet- tőt, fogvájőt, falkanálkát, sat. tartalmazok,
tek
kefélését
drbja
ft.
8.70.
1
6
*
*
é« villával ft, 12.75.
folyvást átkevertetvén, finomságra 8 keménységre
szamba ft. 2.— 2.70.
;
nézve kívánni valót nem hagy hátra. Egy gép, Asztali-csengetyük, a jelenleg annyira ked- teknősbéka-héjla ft. 2.50. 3.40. 4.— és 4.tO.
melyben két itezét vagy tetszés szerint keve- velt rugó néiküli nyomó előkészülettel
gyöngyházba foglalva ft. 2.60. 3.50.
sebbet készíthetni, ára ft. 16.Ő0. Nagyobb, 2t
kisebbek, középnagyságuak,
nagyobbak.
itezéig használható nemeket gyorsan megszerft. 2 —
2.50.
4.—
Fénybép-allinniok zenólö müvekkel. Egy
zőnk.
Ugyanilyenek, hamucsészével és gyufatartőval
és két kedvelt, nsap-yar « TIIEIS zenedarabokat tarösszekötve ft. 4.S0.
H e n g e r a l a k ú g é p e k , a használati utasítás rtsztali-csengetyűk, villamosokhoz hasonló huza- ajánljuk Percnssio és Lefaucheiu vadász- s egyébb talmazván, Bzintoly * kellemes meglepetést mint
fegyvernemekkel dúsan ellátott raktárunkat, me- maradandó mulatságot szereznek.
szerint, 8 nagyságukhoz képest 10—20 perez mos csengéssel ft. 6.—
lyek közül jutányoseág tekintetéből a követkealatt készítenek jó fagylaltot
Ilövid alakúak ft. 10.50, 20.—
zőket emiitjük meg :
Valódi amerikai
bensejök pléhböl készülve
1
2 itezének
hosszú j .
„ 17.50. iö.—
(
R i z s - s z a l m a P a t e n t - s e p r ő k gyári raktára. l e f a u c h e u x - m a r o k - r e v o l v e r e k ,
a legkisQuart
..'
„ 23.— 40.—
ft. 8.80 13.50.
sebb
de
igen
jó
védő
fegyver,
6
lövéssel,
mely
Ezen
seprők
szintúgy
a
szőnyegek
tisztitásáhoi*
Szinte
ilyen
nöi
necessairek
16
ft.
—
40
ftig
j, finom ezinnböl
„13.5°. 18.—
uirvanannyi perez alatt egvmásután süthető el, F r a n c z i a óra, 36 óráig járó mövel, B felköltö
mint közönséges használatra igen ajánlandÓk,
drbja ft. 11 —
E x c e l l e n s kávéfőző g é p e k , kevés borszeszéles csengő hang-készülettel, melj minden kidrbja ft. 1.— 1.15 és 1.30.
szel vagy
is 1
10 pe
perez al
alatt kitönó Kézi s e p r ö c s k é k , fényezett nyelekkel, a rn- l e f a u c h e u x - R e v o l v e r e k , szilárd készítésnek vánatos idóben ébreszt és el is zárható. Ügyes
agy
gy ttűzhelyen
y
kávét fóznek,igen
fózne
gazdaságosak, olcsók, könnyen hák és bútorok tisztításához ft. — .55. —.60. — .65.
7
9
12 m | m. alakjánál íogva útközben is használható ft. 6.50.
Csoda-Kamera, legújabb találmányu láttam kétisztithatók s azon előnynyel is birnak, hogy a Vaj t a r t ó - t á n y é r o k , tt vegfedökkel,
hat lövéssel drbja
17.— 18.— 20.—
nagyobb nemOekben is lehet 1 csésíe kávét főzni,
Zsébbeli pisztolyok, egycsóvüek 3 ftől 10 flig sitölet, mely minden átiáthatlan tárgyakat terjávorfából, sima barnák, fénvezettek
mészetes színeikben, legkitflnöbben azonban fény1,
2,
3, 4, 6,
8, 10
csésze
„
„
kétcsővílek
6
,.
20
„
ft. 1.60
2.—
ü.őO.
képeket az annyira elterjedt visitkártya formáft. 3.60. 4.30. 5.— 6 — 7.— 8.2Ő. 9.50. feketének ,
Párja,
faragottak metszett üveggel, ít. 4.80.
ban,egy átlátszó falra vet, melyen az illetÓ saeméNon plus nltra kávéfözö-gépek, mint kita- S a j t - t á n y é r o k , márvány lemezekkel és üvegfe- Elgner és társa Union-revolvereinek rak- lyek majdnem természetes nagyságban, s megnóek ismeretesek,
tára.
dökkel, 3 nagyságban, ft. 3.— 4.— 5.—
lepő élethűen jelennek meg. Ezen készület, mely
1,
2,
3, 4.
6. 8, 10 csésze fe- Angol P a t e n t d u g ó - h ú z ó k , melyeknek segítkönnyen kezelhető, igen sok érdekkel párosult
ft. 4 50. 5.85. 7.— 8.25.
9.60. TI.— 14.— ketének ségével minden dugó erőltetés nélkül a palaczkelőadásokhoz alkalmas a családi körben etint
ugy
mint nagyobb társaságokban.
Sxík (Soda) viz készítő" gépek, a szik (soda) ból huzható, drbja ft. 1.90. 3.50.
J
'— kamera, lámpával és széjjolrakható fallal
T
i
i
r
ö
k
t
l
o
h
á
n
y
t
a
r
t
ó
,
kolseje
barna
bronzbői,
Angol
p
é
n
z
s
z
e
k
r
é
n
y
k
é
k
,
igen
finom
lakaviz, egy ép oly egészséges mint kellemes
19.—
ital. csakhamar általános használatba jött. Na- tokkal, szilárdan fénymázolt píéhből készítve, több benseje porczellánból, s oly előkészülettel ellátva, j *'í
e
gyobb városok gyárak által láttatnak el vele, rendbeli és titkos osztálylyal, minden háziasszony- melyy lehetségessé
gessé teszi,, a dohány
y nedvességi
g ' ?
vidéken ezen gépek nem csak tökéletes sikerrel nak és magánzónak ajánlhatók,
fokát tetszés szerint eligazíthatni, drbja ft. 3.30. Angol patent-kerfifecSKendö bármily vizhasználtatnak, hanem azoknak megszerzése a
8,
9,
10, 12, 14, 16"
U n i v e r s a l dobányzo-kéf-zlet, egy hollandi edénynyel, minden többi előkészületek nélkül hasznagyvárosi lakosra nézve is előnyös, mivel velők
ft. 4.— 4.60 5.25 6.50 S.— 12.~
alakú
pipát, 3 tajték szivar- és egy cigorette-gzo- láttathatván, egyszerű használati módja s erős
sokkal olcsóbban, jobb minőségű és mindig friss
3 r e n d b e l i k é z i - s z a p p a n , saját czégtmkkel, pókát tartalmazó; díszes tokban, darabja ft. 5.60. hatásánál fogva meglepÓ, darabja 10.50.
vizet készíthetni.
Dohányzó s z e k r é n y k é k , még gazdagabban be- Angol z s e b b e l i k é z i - l á m p á s , kettős reflecmely
olcsó
ár
és
kitünó
minőség
által
ajánlja
ma3 meszelycek szolgáló gép ft. 11.—
torrai, Összerakott állapotban egy kis könyvet
rendenye ft. 4 80. 7.50. 8.75.
gát
Glycerin darabja 15 kr tuczatja 1.50.
4
» „ 12.T ö r ö k d o h á n y z ó - k é s z l e t , csibukot, ezéj,jel- képez, darabja ft. S.—
Guimauve r
25 „ „
2.30.
srófolliató fekete ezárt. cigarette-szopók&t és do- Gabona-vizsgálók, egy kis készület, melyei egy
Toilette
„
30 x
,;
2.80.
VizsxflrÖ-készületek. Jó tiszta, egészséges ivóbotra srófolva, a mélyebben fekvő gabona mihányosositályt tartalmazó bórtok, ft. 2.75.
víz bizonyara egyike a legjelentékenyebb életkérdéseknek, minélfogva különösfigyelemremélN a r g n i l i e r e k vagyis a dohányfüstöt tökéle- nőségiről, akár zsákban, akár tárakban meglegyőződni darabja
darabja ft.
ft 2.50.
250
tók az ujabb időben feltalált, a vizet minden
tesen lehtttö, a kelet népeinél általános haszná- het győződni,
tisztáilanságaitól megszabadító, szivacsos (porölatban álló dohányzó üvegek bosszú hajlékony
zus) seénbÓl készült viz-szdrők. Mi itt a magán- számára raktárunk dúsan el van látva minden- sxárakka! különféle nagyságban
zók számára legalkalmasabb nemekből emelőnk nemű utazö-öndök, uti-táskák és minden egyébb
ft. 2,40. 4.30. 4.80 5.80. S.75.
ki néhányat, melveknek megszerzését gyorsan utiepzközökke! , melyekről szívesen szolgálunk
ajánljuk a zenészeknél nélkülözhetlenné vált I
eszközöljük.
kimerítő árjegyzékekkel ; mint ezélszerfl újdonR
o
u
l
e
t t e - j á t é k o k , Rouge & noir név alatt is is- Melzel-féle m e t r o n ó m o k a t , vagy üteny-mé-l
Zsebbeli viz-szöró, pléh szelenczében, az útra al- ságokat csak a következőket emlitjök itt meg : mereteset,
egyike
a
legkedveltebb
társasjátékok|
T á g u l ó k é z i - ő m l ö k e t , igen ügyes öndök, me- nak, melynél a résztvevő szeméiyek száma nincs rófeet, darabja ft. 6.50.
| kalinas ft. 2.75.
lyek a vaggonbau magával vihetők s azon korlátéira, kisebbek ft. 3 — nagyobbak ft. 4.—
Saaró-golyő, náddal befonva ft. fi.&Q.
előnnyel bírnak, hogy azokat szükség ezerint Játszó tervek ezekhez, viassTászOüra festve, ft.
SzUrö-golyó tömlővel és csappal ft. 12.—
Szíirö félgolvó, fa edénybe alkalmazható ft. 11.— nagyobbitani vagy kisebbíteni lenét, mind a mel- 1.50. és ft 3 —
V i r á g - a s i t a l o k , illviny totiságakból, kosár dilett oly könnyük, hogy a postadijt sem drágítják
Tökéletes késaOSet hötő agyagból ft. 12.—
Toinhola-Játekok,
25
50
100 és 200 sics fonadékból, siioes bromiroMtt levelekkel
"" kéletes készület fénymázolt bádogból ft, 20.— tetemesen,
díszítve.
személynek
ft.
1.40
2.—
5.—
9.—
14"
16"
18"
20"
22"
Lt'gnjabb k á v é p ö r k ö l ö k , üveg fedővel, mekieebbekj középsieröek, nagyobbak
7.40.
8.—.
8.75. 9.50.
V á r - j á t é k o k , csont alakokkal, kisebbek ft. 1.70.
lyek <?c;y kis borszesz segítségével kitűnően ft. 6.75.
,
ft.
6.—
8.50.
11 —
l'.Qrkölik'a kávét,
U t l - S z e k r é n y k é k e t , tökéletesen berendezve, nagyobbak 2.80.
| finomabb nemöek 25 ftig.
finomabbak dus választékán kivül, a következő Steeple-Cliase, vagy vereenyfutó játékok, kiseb- K a l i t k á k a s z t a l k á v a l , állvány töTz>ágakb6]
1
font kávéhoi
igen jutányos nemekben ajánlónk,
bek ít. 3.20, nagyobbak fi. 3.80.
4.60.
ft. 4 -0.
bremzirozva, kalitka üchweizibá* alakban, laki1.
2.
3.
4.
ő.
6.
7.
8. sz. T h o m a t r o p f egy igen mulattató korong, mely- rozva s arannyal díszítve ft. 9.—
[ g
s
y
ft.
5.25.
7.S0
11.—12.50.
16.—
17.—
19.50,
2S.50.
srinte borben a V2 különféle beleilleszthet* kép f a forga- Állvány, aeztal éR kalitka ércssból, batsaegleteí
U t i - t e k e r c s e k e t , a knlsnfrle uti-szukségletek tás által mozgékonnyá tűnik, darabjaft.4.—
_ s/eszeeel basználhatók,
cothikus alakú, elegáns szinOek araunyal díszítve
Z e n e - m ü v e k gyermekek számára, gömbölyn ft. H.S0 ésft. 16.—
font kávéhoi kényelmes elhelyezésébe/, igen alkalmasak,
V8
Vt
amerikai bőrvászonból ft. 1.60 2.25 2.40 3.— saelcnezék alakjában, melyek magyar ée egyébb
4.S0.
ft 2.K0.
3.60.
É
g é s i i r ó a s i t a l - k é s í l c t e k jelenleg igen kedbőrből ft. 3.30 6.— 6.75.
zenedarabokat játszanak, darabja ft. 2.90.
| Hnbverft gípek. aveggel, kuobbek ft. i so
összehangzó modorban készülteK, Mnta„ szekrénykével ft. 8.50.
Meloclion-Sipládák, íiarmonium - hangokkal, veltek,
tartot, asztali ér pecsétló gyergyatartót, tolltarI na-rvobbak ft. 2 80.
U t l - t á s k á k a t , vitorla-vászonból, cliagrin- és táncz- PS egyébb xpnedarabokat játszók, gyerme' Tés-ttametélt-Tágó , 9 különféle metéltnek bagaria-bőrből, minden utiszerekkcl tökéletesen keknek fők ép szabadban igen sok mulatságot tót, levelnvomót sat. tartalmazók, készletben
vannak. Florentini bronzból Vi darabból állók
lí
darabja ft. 7.—
szereznek 4 és 6 különféle zenedaiabbal
berendezve, 15 ft. 50 krtól 80 ftig darabját.
ft, 12.50.
5 6a/,ilaságí l á m p á s o k , törés és t a i ellen men- Uti-evöeszk6zöket, kanalat, villát éa kéét,
ft. 9.—
16 —
Öntött vasból, arannyal diízitve ft. 15.—ft.80.—
testk. oiHjbimpákkal,
szintúgy ivópoharat, bors- és só-szelenczét tar- 6 darabbal és eontrabassal ft. 16.—
finom aranyozott bronzból 80 flig.
kicsin\ek, köüépszerQek,
nagyok,
gy
p
talmazó tokokban, ft. S.íS 6.30. 7.50. 7.75. Pateiit-gnmini-Iabfiák, kirándulásokhoz igen
• 7
' ft. 1.90.
Í8ö
340
3.40.
Í8ö.
Angol P l a i d - s z i j j a k a t legjobb nemüek, kö- alkalmasak, mivel csak a használat előtt fuvatL K v i ' t i - g y e r t y a t a r t ó k » czélszeruek uvegfedó- zönségesek ft. 1.— vállba akaszthatok ft, 1.80.
nak fel, s igy könnyen a zsebben elhelyezhetők,
Rugany esö-öltönyfiket
vel, darabja ft 1.—
s mindig kemények.
Szélmentes petróleum-lámpával, ft. 1.70.
kicsiny közép, nagyok
4
4V1
6
óVs
6"
Szoptató-Üvegek, legjobb szerkezetűek cse- Battist béléssel
e g j o b b n e m ö ollók, líiezes bőrtokokban, 3
ft. 10.75. lz.60. 13.50.
ft, —.60.
—.75.
1.—
1.20- 1.40. ldarab
kolönbözó nagyságú ollót tartalmanó tok
csemők számára, valódi angol készítmény, drbia Finom orleans-béléssel „ 15.54. 18.25. 19.50.
Flobert-féle pisztolyok és p u s k á k , a lövés- fl 4. 4.60., 4 darabot tartalmazó tok ít. 5.— 6.30.
J
ft. 1.70.
Fehérek, igen elegánsak ft. 16.85. 19.60.
nél nem durranván, szintúgy a szobában mint a t
K u l c s - s z e k r é n y k é k , falra akaszthatok és be- Lovagló- és kocsizo-kopönyeg, imákkal és battist szabadban nagyon mulattató gyakorlást nyújta- f h a t e l a l n o k , munkakoiben igen alkalmasak,
csukhatok schweizi-ház alakban, igen csino- béléssel ft. 15.— és 19.—
mivel egy oinos horgon, melyet a holgy»»k 3 z
nak a ezéllövészetben
sak drhja fi. 4.40. 6.—
övben szoktak megtozní, díszen sííjjacskákra fagR u g a n y l é g p á r n á k a t , legjobb nemüeket.
pisztolyok ft. 9.— lS.fiO.
cesített ollót, gyosznt s egyébb varróeszkszeket
É j j e l i m é c s - l á m p á k , barna bronzból thea- Ülő-párnak, gömbölyűek ft. 3.50. 4.— 4.50. 5.—.
pusk&k
20.
B
tartalmaznak, darsliía 3 fttól S flig.
Kész lövéseknek száza ft. —.85.
szinte szegletesek ft. H.50. 4.50. 5.25.
melegitóvel drb};! :i ft.

újonnan nyitott papirkereskeűése
PESTEN,
a hatvani- s magyar-utcza sarkán

KERTÉSZ ÉS EISERT

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket48 óra alatt) gyógyítja
Weise J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfökórhazban
kiszolgált osztáíyorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 83
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válási, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
188 (11-12)

Titkos

BETEGSÉGEK,

Tenyészjuh-eladás.

FőméUóságu
herczeg Batthyáni
Fülöp ur enyingi
uradalmában.mint
újonnan keletkezettek
minden évbeo, ugy
ez évben is elada8 nap alatt
tik s. p. gasd.ig
minőségre nézve
igyapjas pepiner
:kos 56 db , mes48 óra alatt
tic kos 169 db., mesti(Tanya 863 db
j
meggyógyíthatnak
E johfajnak gyapja az 1862-ik évi Ion- j
doni világkiállításon nagy éremmel, ugy
ezen juhok a pesti 1857-ki kiállításon két
26 év óta fenálló rendelési intézetében,
elismerő okiratot, 1865-ben pedig kis éranélkül, hogy a beteg foglalatosságámet, az 1867-ki veszprémi kiállításon egy
ban háborgathatnék.
1-só arany-érmet és két diesérő okirattal
Rendel : d. u. 1—4 óráig.
dijaztattak.
178 (2—8)
Tiszteletdijjat ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
A megvett juhok Sz.-Mihály napig itt
Lakása: király-uteza, 88. íz. a. 1-só maradhatnak. — Enying, jnlios 1. 1868
emelet.
149 (7—12)
Farkas Imre m. k.
uradalmi tiszttartó.

dr. FUX J.

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u m.
Ho?( (feChandon a Epernay crémant
rosé
t ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay crémant
rosé
2 ft. «O kr.
A. fentebbi ajokbó! '/i palaczkokban
lft.ŐOkr.
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulirottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel„él 5% engedtetik. 2289 (37-50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

352

A nagyérdemű közönség különös előnyére,

jóféle s tisztaizlésü

tisztelettel jelenti a legnagyobb, 9 az 1861. évi kiállításon a legmagasb
így az első

kávé csak 2 ít. 80 kr.

ezüst ereimnél
egyedül s kizárólag kitüntetett

Fogl E.-

5

vászonáru-raktára
BÉCSBŐL,

hogy kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruczikkek rendkívüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, hogy összts tászonáruit, s kész férfi s nöi fehérruha-készleteit,

Banhofer és Jármay-nál,

csak rövid ideig, meddig a készlet tart

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
131 (8—0)
£ W A t. ez. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

valóságos 30% eiigedinénynyel, e ^ £ S
Pesten, a váczi-utcza közepetáján,

5

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei,

Értekezések nemzés-,terhesség-,önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalansáíjról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkai a bujakóri ragályzásról
és Dr. Ro det, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,
a férfi 4a nSi ivarazerek boncztani abr&lv&i.
Á r a : 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66-ik siámu
155(6-12)
saját házában.

font

Portorico-kávé
3 ft. 40 kr.
Arany-Java-kávé
. . . . 3
80
Laguayra-kávé
4
20
Plant-Ce> Ion-kávé . . . . 4
40
C u b a - k á v é e g é s z finom . . . 4
50
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom . . 4
továbbá:
Brasiliai-rhuin, egy pint 1 ft., legfinomabb
jaiiiaikai-rhuni, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

féle

Ssentkiralyi-féle újonnan épített 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében —végkép elárusíthatja.
SNF* Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.
Minthogy mi, S ^ ~ minden levélbeli megrendeléseket, " 9 S (legyenek azok
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári árak árjegyzékét:
férfi-ingek a (nyak terjelme Egy vászon asztalkészfilet 6 szsmélymegkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
re (1 abrosz s ahhozillő 6 asztalkendő2, 3, 4,6— 6ftiga legfinom.
vel) 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinom damaszból.
nói-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
2 ft.; finom hurokvarrattal 2 30 rőfös színes ágyneműre való 8, 9,
ft. 50 kr., hímzéssel 3 ft., 3 ft.
10-12 ftig a legjobb féle.
50 kr., 4 - 6 ftig; legfinomabb 30 rőf kézifonal-vaszon fehérítve, és
vászon- és batiz-ingek hímduplaczérnából fehéritetlen 7 ft. 50
zéssel és csipkével 6 — 8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15-18 ftig a
legszebbek.
Férfi-gatyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 3 ftig; lovagszabásra, fran- 38 róíös kreasz vagy rnmborgi gazdasági vászon 14, 16, 18—20 ftig a legczia- és magyar mintára, ugyszinte női
szebb minőségű.
nadrágok.
40—42 rőf kHűiió takácsvászon, (finom
Női pongyola vagy éji-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból 2 ft., 2 ft. 60 kr.; franczia
15, 18,22-24 ftig a legszebbek.
batizból, himcéssel 8 ft. 50 kr., 6—6
48 róios belga takács-vászon 22, 25,
ftig.
30—35 ftig; ingekre különösen ajánl1 tuczat vászon asebkendö, a kisebbek
ható.
1 ft. 60 kr., 2 ftig, nagyobbak és finomabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 60 kr., 4, 5, 50 — 54 röf hasonlithatlan jő rumburgi- vagy hollandi vászon (kéziíb6-8 ftig.
nat és »/• rőf széles) 20, 25, 80, 85,40,
50—60 ftig.
143 (10-10)
1 tuczat czerna batizvaszon-zsebkendA hölgyek számára 5, 7, 9—10
Orosz-vászon nyári öltönyökre férftig a legfinomabbak.
fiak számára 8 rőf; rófszámra 80, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
1 tuczat asztal- vagy törűlkőzo-kengarnitúrák, u. m. gallérok és manehetdó ára csak 5, 6, 7, 8-9 ftig a czértek 1, 2 — 3 ftig a legfinomabbak.
nadamasz.
Ingek, melyek a testhe« nem jól illenek, visszavétetnek.
50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemlr teritővel kedveskedünk.

KáNYAJOZSEF
(előbb Bohm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a..
ajánlja

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföld)

T i t k o s

betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

Tauber orvostador

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged
városához' czimzett kávéház átellenébeni emeletes házban.
WSF~ Rendel 11 órától délutáni 8
óráig. Jutalék dijjal terhtlt levelekre
válasz adatik.
130 (9 — 12)
Mindennemű

női-divatáru takarópapiros
(Hfakulatur)

136(5-6)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz

Pályázat.
A nyíregyházi ág. evang. egyház által
pályázat nyittatik, a helybeli féltő polgári,
illetőleg gymnásiumi előkészítő tanári állomásra.
Kötelességeié:
1. A magyar, szláv és német nyelvek
ismerete.
2. Rajzbani szakképesség.
8. Az osztálynak két külön tanteremben,
s két szakaszban, egy az egyház által fizetett segéddeli ellátása.
4. Hetenkinti 4 órai rajztanitás a gymnasiumban.
Tannyelv: a magyar, tóttal vegyest.
Javadalnak: 600 ft. o. ért. évnegyedenkint e'.őre és természetes, lakás: 2 szota,
cselédlak, kamara, pincze, istállók, konyhakert és tágas udvarral.
Egyetemi pályát végzett egyénnek elsőség adatik.
Kellőleg felszerelt beadványok „nyiregyhá:i ág. evang. egyház elnökségéhez"
czimezve, f. évi aug. 10-ig Nyíregyházára
küldendők.
Kelt Nyíregyházán, július 5-én 1868.
tartott egyházi közgyűlésünkből.
1179 ( 1 - 2)
Az egyházi elnökség.

Tizenötödik évfolyam.

30-ik szám.

Érczkoporsók

sírboltokba és minden közönséges sírba valók,

mind szilárdságra, mind ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
. kaphatók

Beschorner A. M. és Társa

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-uteza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.

JKgT' Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vasúti állomásokra is megérkezik.
78 (17—34.)

Kiadd-tulajdonos Heckenaett Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (pgyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 26-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és 1'olitlkai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein éa Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külBn
minden igtatás után 30 ujkrajczár.

A váczi honvéd-emlék.
Az 1848/9-diki országgyűlés adósságot
vállalt a szabadságharcz hősei iránt. Diadalok egész sorától elragadtatva, meghajolva
a hősiség csodás példái előtt, kimondták a
haza atyjai, hogy a honvédeknek a haza
elismeréssel és jutalommal tartozik. — A
ragyogó kor elmúlt, de e határzata teljesítendő kötelességül maradt fenn, s miután a
nemzet két évtizedig „nem leié honját e
hazában," most a legelső szabadabb lélegzetet arra használja, hogy adósságát fizetgesse.
Nem fizeti szellemtelen betűben, mely
gyakran hazudni is szokott, nem érdemjelben, melynek értékét gyakran szállítják alá
méltatlanok; nem is fizetheti
pénzben, melylyel egyébiránt
zsarnokok is szoktak becstelen
zsoldot fizetni, — hanem fizeti
a megemlékezés és elismerés
néma s mégis oly ékesen szóló
jelvényeiben, minőket minden
nagy és szabad nemzet szokott
állítani hőseinek, nagyjainak,
kő- és érez-szobrokban, melyeket sirokon, tereken, harezmezőkön emel, hogy hirdessenek
bátorságot, hazafiságot, lelkesedést, áldozatkészséget, szabadságszeretetet.
Ezt hirdeti a debreczeni
sebzett oroszlán, ezt a zsolezai
és csornai honvéd-emlékek, ezt
hirdeti jul. 19-dike óta a váczi
piramis.
Vácz várostól délre pár
száz ölnyire az utolsó házaktól,
kellemes halmos-völgyes helyen, az u. n. Hétkápolna és a
temető közt emelkedik e piramis. A ki oda igyekszik, a hires
fazekas-uteza mellett kell elhaladnia, hol sok száz muszka
esett el, menekülés közben is
hösileg harezoló honvédeink s
a lelkesedésben versenyző váczi
polgárok fegyverei alatt. Tovább azon fát találjuk, mely
mellől egy vörös sipkás Götz
osztrák tábornokot lelőtte. Aztán egy köhid következik négy
szent szoborral, melyek máig
is viselik a harcz nyomait, egynek karját, másnak lábát stb.

törte le az ágyúgolyó. Ezentúl a lövölde
fekszik s mellette a temető, mindkettő kellemes árnynyal kínálkozó, amaz a pezsgő
vidámság, ez a gyászoló kegyelet tanyája.
A temetővel átellenben az úgynevezett Hétkápolna fekszik, a történelmi emlékekben
gazdag Vácz egyik érdekes pontja. Nem
messze a komoly Duna folydogál, előttünk
a pesti országút kanyarog, kissé oldalt pedig a Csöreg-hegy emelkedik, melynek képe
holtig be van vésve azon honvédek emlékezetébe, kik onnan a muszka lovasságot lezúdulni látták.
E csinos helyen emelkedik a váczi hon-

véd emlékszobor, méltóságos piramis, két
öl magas, négyszögü mesterséges dombon,
melyre széles falépcsőkön menni fel.
A szobor talapzatához a domb felszínéről három lépcső vezet. Mind négy oldalán
nemzeti czimer látható, tetején pedig gránátgolyó magaslik ki. Másfél öles talapzata
oldalain, arany betűkből, a következő feliratok vannak vésve:
A keleti oldalon:
„Vándor megállj; tekints szét o mezőn,
Honvédeink itt küzdtek a jogért,
Itt nyugszanak, kik vért és életet
Áldoztak a honért!'

A délin:
,,Ha a szabadság napját élvezed,
Áldd érte Istent s e szent hamvakat:
Honvédeink véréből nőtt a fa,
Mely vész s viharban enyhe nyugtot ad!"

Az északin:

„Ha a zsarnok lába nyomja e hazát,
Ne csüggedj el; hisz ők csak nyugszanak;
Széttörni békót, szolga-lánczokat,
Felkelnek újra ők, a hős fiák!"
A

nyugatin:

„MDCCCXLIX.
Április X.
Július XV. és XVII."

Váczi honvéd-emlék.

A szobor bronzozott vasból van, golyó-, korona- és
koszorú-díszítéssel. Heinczelman,Gömörmegye-csiznawodai
gyárában öntötték. 3600 frtba
került, mely összeg legtöbbnyire maga Vácz és környékének szabadságszeretö derék lakóitól telt ki. Az eszmét Krenedics Ferencz honvédegyleti
jegyző és Kocsári adták, a kivitel Zambelly alezredes és
Degré százados elnöklete alatti
váczi honvédegylet érdeme.
E diszes emlékszobor leleplezésének részleteit a „Polit.
Újdonságok" legutóbbi számában már megismertettük olvasóinkkal. E helyen csak annyit
jegyzünk meg, hogy az ünnepélyt vezető Degré Alajos tapintata kellemessé, méltósá-

